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Martonyi: új minőséget kaptak a szlovák-magyar kapcsolatok 
2013. március 13. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Példa nélküli intenzitású a kapcsolattartás szintje a szlovák és a magyar fél között az 

utóbbi időszakban, ami azt mutatja, hogy a kétoldalú kapcsolatok új minőséget kaptak - 

állapította meg szerdai találkozóját követően Martonyi János magyar és Miroslav Lajcák 

szlovák külügyminiszter Pozsonyban. Rámutatott: várhatóan már június elején sor kerül 

egy magyar-szlovák miniszterelnöki találkozóra, ezen több kulcstárca vezetője is részt vesz 

majd. A szlovák-magyar kapcsolatok intenzívebbé válása kapcsán hozzátette: ma a 

találkozók légköre és hangulata más a korábbihoz képest, de ez nem jelenti azt, hogy 

azokon ne esne szó érzékeny témákról. 

 

Potápi megtagadná az adatszolgáltatást 
2013. március 13. – MTI, Magyar Hírlap 

A fideszes Potápi Árpád azt kezdeményezi, hogy az állampolgársági kérelmet beadók 

állampolgárság szerinti megoszlására és a benyújtás földrajzi helyére vonatkozó adat 

megismerése iránti igény teljesítése legyen megtagadható. A Nemzeti Összetartozás 

Bizottság elnöke a magyar állampolgárságról szóló törvényt módosítaná így. A képviselő a 

parlamentnek benyújtott indítványának indoklásában azt írja: a magyar állam a magyar 

állampolgárok és a magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek biztonsága, valamint 

Magyarország és a szomszédos országok közötti diplomáciai kapcsolatok védelme 

érdekében megvédi azokat az állampolgársági kérelmekkel összefüggő adatokat, melyek 

megismerése nemzetbiztonsági érdeket, illetve külügyi kapcsolatokat sértene vagy 

veszélyeztetne. 

 

Băsescu: Romániát semmi nem kötelezi autonóm tartomány létrehozására 
2013. március 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Nemzet 

Romániának nincs olyan kötelezettsége, hogy autonóm tartományt hozzon létre, ebből a 

szempontból Hargita és Kovászna megyét ugyanolyan jogok illetik meg, mint az összes 

többit - mondta Traian Băsescu egy kedd esti tv-műsorban a Székelyföldnek területi 

autonómiát követelő marosvásárhelyi tüntetésre utalva. Az államfő szerint mindegy, hogy 

ötezren vagy ötvenezren kérik az autonómiát, hiszen a román alkotmány nem teszi azt 

lehetővé. 

 

Izsák Balázs: a céljainktól eltérő üzenetek rontják az autonómia esélyét 
2013. március 13. – transindex.ro 

Honnan jöttek az autonómiatüntetés résztvevői, mit kerestek ott a jobbikos zászlók, és 

hogy fér össze a bocskorosoláhozás a hivatalos állásponttal? Az SZNT elnökét kérdezte a 

Transindex. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130313141456/Uj-fejezet-nyilik-a-szlovak-magyar-kapcsolatokban.html
http://www.magyarhirlap.hu/potapi-megtagadna-az-adatszolgaltatast
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72066
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19819
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Szavaznak rendületlenül! 
2013. március 14. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

2011. január elseje óta lehet kérvényezni egyszerűsített honosítási eljárással a magyar 

állampolgárságot. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár elmondása szerint eddig 406 

ezer kérvény érkezett és 330 ezren már le is tették az állampolgársági esküt. Amennyiben 

hasonló ütemben kérvényezik az állampolgárságot úgy számuk a jövő év első felében eléri 

az 500 ezret. Azonban Szlovákiában és Ukrajnában sem tolerálják a kettős 

állampolgárságot, előbbiben egyenesen a szlovák állampolgárság megvonásával jár egy 

másik ország állampolgárságának felvétele, utóbbiban beidézték és zaklatták az ukrán 

hatóságok azokat, akik részt vettek egy honosítási eskütételen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. március 14-i számában olvasható.) 

 

Német márka 
2013. március 14. - Techet Péter - Heti Válasz 

Márton Árpád RMDSZ-es politikus Szász Jenő szavait bírálta, mikor kijelentette, hogy az 

erdélyi szász közösség teljes megszűnéséhez vezetett, amikor az NSZK kedvezményesen 

adott állampolgárságot és fejpénzt is fizetett a Romániából kitelepülni akaró szászoknak. 

Szász Jenőnek azon kijelentésére volt ez válasz miszerint, a szórványból való áttelepítés 

jelenthetne megoldást a felmorzsolódó magyar közösségek megmaradására.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. március 14-i számában olvasható.) 

 

„Visszakaptam, ami járt nekem” 
2013. március 14. – Heti Válasz 

Wetzel Tamás a Heti Válasznak adott interjújában kifejtette, szerinte sokat számít, hogy a 

határon túli magyarokhoz végre magyarul szól az adminisztrátor és magyarul tölthetik ki a 

honosításhoz szükséges űrlapokat. Az egyszerűsített honosítás miniszteri biztosa elárulta, 

Nairobiból vagy Kairóból éppúgy jelentkeztek magyarok, mint Abu Dzabiból és az ősök 

állampolgárságát igazoló dokumentumok terén is színes a skála. Kiemelte, hogy a csángó 

klauzulát tartja az új honosítási procedúra legnagyobb eredményének, hiszen 2010 előtt az 

állampolgársági törvényünk éppúgy nem tekintette magyarnak a csángókat, mint az 

erőltetett románosításban érdekelt bukaresti erők.  

 (A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. március 14-i számában olvasható.) 

 

„Ráhangolódni sem volt nehéz” 
2013. március 14. – Heti Válasz 

A közösség szempontjából jelképes, de fontos lépésként élték meg a külhoni magyarok az 

egyszerűsített honosítási eljárást és az azt lezáró esküt – derül ki a Heti Válasz körképéből. 

A megkérdezett „új” állampolgárok szerint az anyaország csak mérsékelten exportálta az 

üggyel kapcsolatos pártpolitikát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. március 14-i számában olvasható.) 
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Iskolapélda 
2013. március 14. - A.B. - Heti Válasz 

A könnyített honosítás útján elindult programok okán felvetődik a dilemma, vajon 

magyar-e az, aki már nem vagy alig beszél magyarul? A nemzetpolitikai programok a 

magyar intézményrendszer megerősítésében, a határon túli kisiskolások segítése és a 

nyugati diaszpóra feltérképezésében látja az esélyt az identitás megtartására. Kántor 

Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint a magyar közösségek 

csökkentésének három fő okából a migrációt és a negatív népszaporulatot a magyar állam 

kevéssé tudja befolyásolni. Az asszimiláció ellen azonban fel tudunk lépni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. március 14-i számában olvasható.) 

 

Érdek-összefonódás miatt indul büntetőeljárás Máté András képviselő ellen 
2013. március 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen 

A legfőbb ügyészség szerdán kiadott közleményében bejelentette, érdek-összefonódás 

miatt büntetőeljárást indított Máté András Levente, az RMDSZ kolozsvári parlamenti 

képviselője ellen. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének azt róják fel, hogy 2010 

márciusától közel tíz hónapon át foglalkoztatta a feleségét parlamenti irodájában. 

 

Közös standdal lesz jelen Kovászna és Hargita megye a bukaresti turisztikai 
vásáron 
2013. március 13. – transindex.ro, Krónika 

A székelyföldi idegenforgalmi kínálatokat, szabadidős programokat mutatják be 

Bukarestben az Országos Idegenforgalmi Vásár nevű turisztikai kiállításon, március 14–17. 

között. Hargita Megye Tanácsa és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület 

szervezésében a két szomszédos megye közös Székelyföld-standdal lesz jelen a 

rendezvényen, ahol a térség vendéglátó egységeinek és turisztikai információs irodáinak 

ajánlatait népszerűsítik. 

 

Március 15. Kolozsváron: együtt szervezik az ünnepi műsort az ifjúsági 
szervezetek 
2013. március 13. – transindex.ro 

A kolozsvári ifjúsági szervezetek idén is közösen szervezik meg a március 15-i ünnepi 

programot. "Március 15. ünnep volt 1848-ban, mivel az ifjúság saját kezébe véve sorsát 

harcolt a szabadságért. Ünnep ez a nap 2013-ban is, mivel a kolozsvári magyar ifjúság 

közös erővel ápolja a nemzeti ünnep szellemiségét, elődeink vitézségét" - írja közös 

közleményében az Erdélyi Magyar Ifjak, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, a Kolozs Megyei 

Ifjúsági Fórum, a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, a 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72067
http://itthon.transindex.ro/?hir=32373
http://itthon.transindex.ro/?hir=32373
http://itthon.transindex.ro/?hir=32378
http://itthon.transindex.ro/?hir=32378
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Magyar Ifjúsági Tanács, az Országos Dávid Ferencz Ifjúsági Egylet, az Országos Magyar 

Diákszövetség és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége. 

 

Március 15. Szeben megyében: ünnepi műsorok, kiállításmegnyitók 
keretében emlékeznek 
2013. március 13. – transindex.ro 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Szeben megye több településén is 

megemlékeznek az 1848-49-es szabadságharcban elesettekről, koszorúzások, ünnepi 

műsorok, kiállításmegnyitó keretében. 

 

Március 15. Hunyad megyében: minden magyarlakta településen 
megemlékeznek 
2013. március 13. – transindex.ro 

Hunyad megyében minden, magyarok által lakott településen megemlékeznek az 1848-

1849-es szabadságharc és forradalom eseményeiről. A rendezvények hagyományosan a 

piski `48-as emlékmű megkoszorúzásával kezdődnek, ezt követően 12 órától a dévai 

Téglás Gábor Iskolaközpontban ünnepi műsorra és a magyar szabadságharc témájában 

szervezett vetélkedőre kerül sor. 

 

Március 15. Marosvásárhelyen: az EMNT és EMNP ünnepi kínálata 
2013. március 13. – transindex.ro 

Március 15-én, pénteken 14 órakor a marosvásárhelyi Petőfi szobornál rövid ünnepélyes 

megemlékezést tartanak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt 

Maros megyei szervezetei. 

 

Idén is munkaszüneti nap március 15. a Kovászna Megyei Tanácsnál 
2013. március 13. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

„Az eltelt két év gyakorlata után természetessé vált, hogy március 15. munkaszüneti nap 

Kovászna Megye Tanácsánál. A megyei köztisztviselők azóta ünnepelhetik szabadon 

március idusát, amióta az erre vonatkozó rendelkezéseket 2011-ben befoglalták az 

önkormányzat kollektív munkaszerződésébe. A dokumentum úttörőnek számított, hiszen 

az első volt Székelyföldön, amely a magyar ünnepnapot a közigazgatásban is szentesítette, 

és ezáltal kibővítette az államilag szavatolt munkaszüneti napok listáját” - tájékoztat 

közleményében a Kovászna Megyei Tanács. 

 

Nem marad „árva” műemlék a szórványban 
2013. március 13. – maszol.ro 

Tíz műemléket fogadtak örökbe a szórványban tanuló magyar iskolások Brassó, Temes és 

Hunyad megyéből azóta, hogy tavaly ősszel az RMDSZ elindította az Örökségünk őrei: 

Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű programját. Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

kulturális főtitkár-helyettese elmondta, a tavaly indított programban a Magyar Szórvány 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32379
http://itthon.transindex.ro/?hir=32379
http://itthon.transindex.ro/?hir=32380
http://itthon.transindex.ro/?hir=32380
http://itthon.transindex.ro/?hir=32381
http://itthon.transindex.ro/?hir=32382
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/9888-nem-marad-arva-muemlek-a-szorvanyban
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napján már három műemlék őrére talált, ezt követte további hét. A tervek szerint egy év 

alatt száz, vagy annál több műemléket szeretnének örökbe adni, és hamarosan 

kiterjesztenék a kezdeményezést a tömbmagyar vidékekre is, ugyanis nagyon sok helyről 

érdeklődnek az emberek. 

 

Árus Zsolt: a kihallgatások zaklatások és megfélemlítések 
2013. március 13. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Folyamatosak Gyergyószentmiklóson a rendőrségi kihallgatások, ügyészségre hívások. 

Idézést kaptak már olyan személyek, akik szervezői, illetve részvevői voltak a Wass Albert-

emlékestenek, a felolvasóestnek, a csomafalvi Borsos Miklós-megemlékezésnek, és 

vélhetően a Mustármag-előadás miatt is nyomozás indul. Árus Zsolt szervezőként, 

részvevőként volt behívatva, véleményét sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. 

 

Az EMNP és az EMNT vezetőinek március 15-i programja 
2013. március 13. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt közölte a vezetőinek 

március 15-i ünnepi programját. 

 

Székely termék védjegy újabb 21 termelőnek 
2013. március 13. – maszol.ro 

Több száz termelő és érdeklődő jelenlétében tartották meg szerdán Csíkszeredában az I. 

Székelytermék-konferenciát, melyen huszonegy termelőnek adták át a védjegy használatát 

tanúsító bizonyítványt. Többek között Székely termék lett A székelység története című 

tankönyv is. 

 

Nemes Előd: Csíkszeredában is legyen autonómiatüntetés 
2013. március 13. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában kellene szervezni a következő autonómiatüntetést – jelentette ki Nemes 

Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke. A politikus népnemzeti 

mozgalmakban és európai támogatókban látja az autonómia ügyének jövőjét. 

 

Európai és amerikai intézményeket tájékoztatott az autonómiatüntetésről az 
EMNT 
2013. március 13. – Nyugati Jelen, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája közleményben tájékoztatta az Európai 

Parlament tagjait, európai uniós és más nyugat-európai, illetve amerikai intézményeket, 

emberjogvédő szolgálatokat, autonómia-műhelyeket és a nemzetközi médiát a március 10-

én Marosvásárhelyen tartott autonómiatüntetésről. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/arus-zsolt-a-kihallgatasok-zaklatasok-es-megfelemlitesek
http://itthon.transindex.ro/?hir=32383
http://maszol.ro/index.php/gazdasag/9875-ujabb-21-termelo-szerezte-meg-a-szekely-termek-vedjegyet
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nemes-elod-csikszeredaban-is-legyen-autonomiatuntetes
http://www.nyugatijelen.com/kronika/europai_es_amerikai_intezmenyeket_tajekoztatott_az_autonomiatuntetesrol_az_emnt.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/europai_es_amerikai_intezmenyeket_tajekoztatott_az_autonomiatuntetesrol_az_emnt.php
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Az INS júliusban mutatja be a népszámlálás végleges adatait 
2013. március 13. – Nyugati Jelen 

Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) júliusban mutatja be a 2011-ben szervezett 

népszámlálásn végleges eredményeit, azaz három hónappal a kiírt határidő előtt, az 

adatokat egy szakemberekből álló bizottság elemzi és beszéli meg – jelentette be szerdán 

Tudorel Andrei, az intézmény elnöke. 

 

Európai konzultáció a restitúciós törvénytervezetről 
2013. március 13. – Nyugati Jelen 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához is elküldjük az államosított ingatlanok volt 

tulajdonosainak a kártérítésére vonatkozó törvénytervezetet, hogy az kifejthesse 

álláspontját – jelentette be szerdán Victor Ponta, rámutatva, hogy a bíróságtól kapott első, 

nem hivatalos üzenetek pozitívak voltak. A kormány szerdán megvitatta a 

törvénytervezetet, ezt követően közvitára bocsátják, és a jövő héten elfogadják. 

 

MPP: március 15-én is mutassunk fel erőt 
2013. március 13. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Krónika 

A Székely Szabadság Napján felmutatott összefogás, bátorság és erő a március 15-i 

megemlékezésen is meg kell jelenjen, hiszen bebizonyosodott, hogy a nemzeti ügyekben 

igenis képesek vagyunk összefogni – véli az MPP háromszéki vezetősége. 

 

Újabb diszkriminációs panasz 
2013. március 14. – Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) panaszolta be a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzatot a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma a 

kulturális, multikulturális és ifjúsági pályázati alap leosztása miatt. A 

magyarellenességéről ismert civil szervezet diszkriminációval vádolja a tanácsot, mivel 

szerintük előnyben részesítették a magyar kultúrát népszerűsítő projekteket. 

 

USL: marad az alkotmány első cikkelye 
2013. március 14. – Krónika 

Bár mindegyik pártnak jogában áll olyan alkotmánymódosítás-tervezetet benyújtani, 

amilyet akar, a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) véleménye az országot egységes 

nemzetállamként meghatározó alkotmányos cikkelyről változatlan – jelentette be kedden 

este Crin Antonescu, a szenátus elnöke, az USL társelnöke. A politikus ezt annak kapcsán 

mondta, hogy az RMDSZ kedden nyújtotta be az alaptörvény módosítására vonatkozó 

javaslatait. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/az_ins_juliusban_mutatja_be_a_nepszamlalas_vegleges_adatait.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/europai_konzultacio_a_restitucios_torvenytervezetrol.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/mpp-marcius-15-en-is-mutassunk-fel-erot
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72098
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72099
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Székely kapu Európára 
2013. március 14. - Laky Zoltán - Heti Válasz 

Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint legutóbb az 1990. február 10-i 

gyertyás könyves felvonuláson vettek részt annyian, mint a március 10-i 

autonómiatüntetésen. Úgy véli sikerült felhívni a világ közvéleményét a székelyföldi 

autonómia kérdésére, hiszen világszerte 16 helyszínen tartottak szimpátiatüntetéseket. 

(Az interjú teljes egészében a Heti Válasz 2013. március 14-i számában olvasható.) 

 

Az MKP vezetőivel tárgyalt a magyar külügyminiszter 
2013. március 13. – TASR, Felvidék Ma, hirek.sk 

Martonyi János külügyminiszter hivatalos pozsonyi látogatása során a Magyar Közösség 

Pártja vezetőivel is tárgyalt. Berényi József, az MKP elnöke elmondta: megbeszélésük fő 

témái a kétnyelvűség, a kettős állampolgárság, az önkormányzatiság és az oktatási reform 

voltak. A magyar külügyminiszter hasznosnak nevezte a találkozót. „A kettős 

állampolgárság ügyében véleményem szerint szakértői szinten kell eljárni. Kineveztünk két 

jogászt, akik kompromisszumos megoldásokat keresnek, hogy sem Szlovákia, sem 

Magyarország ne szenvedje kárát ennek az ügynek” – mondta Martonyi János.  

 

Gašparovič örül a szlovák-magyar kapcsolatok javulásának 
2013. március 13. – TASR, hirek.sk 

Martonyi János külügyminisztert pozsonyi látogatásán fogadta Ivan Gašparovič államfő is. 

A szlovák államfő örömmel fogadja az utóbbi időben tapasztalható javulást a szlovák-

magyar kapcsolatokban. 

 

Átadták a Jó szomszédság és megértés-díjat 
2013. március 13. – Felvidék Ma, Új Szó 

A 2013-ban a "Jó szomszédság és megértés-díj" kitüntetettjei a Szent Adalbert 

Alapítvány és Deáková Renáta műfordító. A díjat Martonyi János magyar külügyminiszter 

és szlovák partnere, Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter adták át Pozsonyban. 

 

Eddig 34-en vesztették el szlovák állampolgárságukat a magyar felvétele 
miatt 
2013. március 13. – SITA, Új Szó 

Eddig 34 olyan személyről (18 férfi és 16 nő) tudnak a szlovák hatóságok, akinek elveszett 

a szlovák állampolgársága a magyar állampolgárság felvétele miatt. 
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A Via Nova alelnöke szóra bírta Robert Ficót 
2013. március 13. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Robert Fico kormányfő kedden Érsekújvárban folytatta nőnapi országjáró turnéját. A 

miniszterelnököt - akárcsak korábban Dunaszerdahelyen - a Via Nova ICS aktivistái várták 

transzparenssel. 

 

Nem lép koalícióra a Most-Híd a Smerrel Kassa megyében 
2013. március 13. – hirek.sk 

Nem lép koalícióra Kassa megyében a Most-Híd az Irány-Szociáldemokráciával a megyei 

választásokon, hanem a februári megállapodás értelmében a Népi Platform pártjaival indít 

közös jelölteket. A pártok már meggyezésre jutottak a képviselőjelöltekkel kapcsolatban, a 

megyefőnök-jelölt kiléte azonban még kérdéses. 

 

Hrubík Béla Esterházyról, politikáról, a székely zászlóról 
2013. március 13. – Felvidék Ma, Lánchíd Rádió 

Esterházy János mindaddig háborús bűnös marad Szlovákiában, amíg a szlovákok szembe 

nem néznek korábbi tetteikkel. A Csemadok volt elnöke elmondta, hogy egyértelmű és 

tisztességes kiállással lehet Esterházy János szellemének megfelelni. Hrubík Béla erről a 

Lánchíd Rádió, Reggeli hírjárat c. műsorában beszélt. 

 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkön Bácskossuthfalván 
2013. március 13. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség ebben az évben is március 15-én megemlékezést szervez az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére Bácskossuthfalván. A megemlékezés 

délután három órakor kezdődik ökumenikus istentisztelettel, amelyet alkalmi műsor és a 

Kossuth-szobor megkoszorúzása követ. 

 

Magyarkanizsa: igényelhető az anyaországi támogatás 
2013. március 13. – Vajdaság Ma 

A magyarkanizsai község több településén is segítenek a szülőknek a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. által kiírt Szülőföldön magyarul pályázat adatlapjainak a kitöltésében. Az 

űrlapokat a CMH iroda külmunkatársai ingyenesen a következő időpontokban töltik ki: 

Magyarkanizsán hétfőn, kedden és pénteken 7-14 óra között a Testvériség–egység utca 1. 

szám alatt, a VMSZ irodában. 

 

Március 15.: Ünnepi megemlékezés Magyarkanizsán 
2013. március 13. – Vajdaság Ma 

Március 15-én a Nagytemetőben kezdődik az ünnepi megemlékezés Magyarkanizsán az 

önkormányzat szervezésében. A megemlékezés és koszorúzás pénteken 10 órakor kezdődik 
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az Ozoray Árpád MME közreműködésével. Majd a városházán folytatódik az ünnepség, 11 

órától tart a megemlékezés az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. 

 

Megemlékezés Topolyán a Nyugati temetőben 
2013. március 13. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-Kishegyes Körzeti Szervezete 2013.március 

15-én pénteken délután 4 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tart Topolyán 

a Nyugati temetőben a Hősök sírjánál a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 

165-dik évfordulója alkalmából. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Zentán 
2013. március 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nyolcadik alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot a Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai a zentai CMH Irodában, ahol ezúttal 

százhatvannégy Zenta községbeli polgár adta át honosítási kérelmét. Dr. Menyhárt Attila 

konzul elmondta, igen nagy hangsúlyt fektetnek a vidéki településeken megtartott konzuli 

fogadónapokra, hiszen nem mindegyik polgár tud elutazni Magyarországra, vagy esetleg 

Szabadkára azért, hogy átadhassa honosítási kérelmét. 

 

Temerini és csúrogi látogatáson volt Ékes Ilona 
2013. március 13. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban járt Ékes Ilona magyarországi országgyűlési képviselő, az Országgyűlés 

Nemzeti összetartozás bizottságának, valamint az Emberi jogi, kisebbségi, civil és 

vallásügyi bizottságának tagja. Útja során találkozott a „temerini hetek”-ként ismert 

magyar fiatalokat képviselő ügyvédekkel, illetve az egyik előzetes letartóztatásban lévő 

fiatal szüleivel. Megállapította, hogy aggályos és elfogadhatatlan, hogy a büntetőeljárás 

alapjául szolgáló verekedés szerb nemzetiségű résztvevői szabadlábon, míg a magyar 

nemzetiségűek több, mint 5 hónapja vizsgálati fogságban vannak. Különösen értehetetlen, 

hogy a verekedés helyszínén jelen nem lévő magyar fiatalembert is fogva tartják, áll a 

képviselő látogatása kapcsán kiadott sajtónyilatkozatában. 

 

Nikolić: Nem kell az EU mindenáron 
2013. március 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerbia nem fog mindenáron arra törekedni, hogy az Európai Unió tagja legyen, mondta el 

kedden Tomislav Nikolić szerb államfő Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel 

folytatott megbeszélése során Minszkben. "Eddig úgy tűnhetett, hogy Szerbia kész 

megtenni bármit annak érdekében, hogy EU-taggá válhasson. És akkor az étvágy 

fokozódott. Ma azt mondom, hogy vannak dolgok, amiket Szerbia nem áll készen 

megtenni, még akkor sem, ha ez az ára az EU-tagságnak", mondta el Nikolić, 
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Már áprilisban kormányátalakítás? 
2013. március 13. – Vajdaság Ma 

Ha Ivica Dačić kormányfő és Aleksandar Vučić első miniszterelnök-helyettes már a jövő 

hét elején megegyeznek a kormányátalakítás szükségességéről, arra már április végén sor 

is kerülhet, erősítették meg a Novosti kérésére a kormánykoalíció éléről. 

 

Követelnünk kell a nyelvtörvény végrehajtását!  
2013. március 14. – Kárpátalja 

Ungváron, a Zakarpattya Szállodában tartotta soros választmányi ülését a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség, melyen jelen volt Bacskai József és Tóth István ungvári és 

beregszászi főkonzul, valamint Szalipszki Endre konzul is. Az ülésen a KMKSZ 

Választmánya nyilatkozatot fogadott el a nyelvtörvénnyel kapcsolatban, amelyben 

konstatálja, hogy annak rendelkezéseit egyelőre nem hajtják végre. A kulturális szövetség 

nyilatkozatában arra hívja fel az ukrán kormányzat figyelmét, hogy minél előbb meg kell 

hozni a vonatkozó végrehajtási rendeleteket, és biztosítani az ehhez szükséges anyagi 

eszközöket. 

 

Kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából 
2013. március 14. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Március 15. alkalmából Bayer Mihály, Magyarország kijevi nagykövete, Bacskai József 

ungvári és Tóth István beregszászi magyar főkonzulok Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke nevében állami kitüntetéseket adott át. 

 

Nyílt nap a főiskolán 
2013. március 14. – Kárpátalja 

Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartottak információs 

napot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai. A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

által szervezett fórumon Pappné Popovics Judit mutatta be a BGA ez évi pályázati 

lehetőségeit, amelyek a kárpátaljai pályázók számára is elérhetőek. 

 

Előny vagy hátrány magyar iskolába járni? 
2013. március 13. – Új Magyar Képes Újság 

Olyan szakemberekkel beszélt az Új Magyar Képes Újság szerkesztője, akik szakmai 

szempontból közelítették meg az anyanyelven való tanulás kérdését. Valamennyi 

megkérdezett úgy véli, hogy nem célszerű a gyereket olyan iskolába íratni, ahol nem 

anyanyelvén tanul, hiszen ezzel többet ártunk nekik, mint használunk. Horvát és magyar 

szakember is nyilatkozik a témában. 
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Ünneplő március 
2013. március 13. – Népújság 

A muravidéki magyar közösség is ünnepli márciust: az 1848-as eszmék szellemében és a 

mai aktuális nemzeti és kisebbségi kérdések előtérbe helyezésével zajlott az ünnepség 

Hodoson és zajlanak majd az ünnepségek a magyarság nagyobb településein. Mit szeretne 

a muravidéki magyarság? Hogy éljen nyelve, kultúrája és a 21. századhoz mérten 

boldogulni tudjon szülőföldjén! 

 

„Kell nagyot álmodni, de a valóságtól nem szabad elszakadni” 
2013. március 13. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) a múlt héten tartotta 

meg ünnepi, alakuló közgyűlését. A közgyűlés testületeinek megválasztása és az egyesület 

programjának bemutatása mellett az ülésen díszvendégek, köztük Jakab István, a Magyar 

Országgyűlés alelnöke, illetve Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

főosztályvezetője üdvözölte az egyesület létrehozását. 

 

Széles körű szakmai és közösségi együttműködés 
2013. március 13. – Népújság 

Az idén – március 6-án – Lendván került sor a közel 20 éves együttműködést tovább 

folytató szerződés aláírására a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a felvidéki 

Csemadok országos tanácsa között. A dokumentumot Toplak Rudolf, az MNMI 

Tanácsának elnöke és a Csemadok új elnöke, Bárdos Gyula látta el kézjegyével. 

 

Megbeszélésen a kormányfő-jelöltnél 
2013. március 13. – RTV Slovenija Hidak 

Alakulóban az új parlamenti koalíció. Alenka Bratušek, a Pozitív Szlovénia kormányfő-

jelöltje, ma délelőtt ez ügyben megbeszélésre hívta a nemzetiségi képviselőcsoportot. A 

megállapodásról Göncz László képviselőt kérdezte az RTV Slovenija Hidak. 

 

Burgenland Évkönyv 2013 magyarul is 
2013. március 13. – Volksgruppen 

Stefan Lászlóról, Burgenland első tartományi püspökéről emlékezik meg a Burgenlandi 

Évkönyv legújabb kiadása. A Kismartoni Egyházmegye alapítója idén lenne 100 éves. Az 

egyházmegye kiadványa négy nyelven (magyarul, németül, horvátul és roma nyelven) és 

sok képpel mutatja be a püspök életét és munkásságát. 
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Koszorúzás és irodalmi est Bécsben 
2013. március 13. – Volksgruppen 

Az 1848/49-es szabadságharc 165. évfordulójáról emlékezik meg az Ausztriai Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége pénteken Bécsben. Délután koszorúzásra, 

este pedig ünnepi műsorra várják a magyarokat. 

 

Őrvidéki magyarok 1848-ról 
2013. március 13. – Volksgruppen 

A burgenlandi magyarok az alsóőri Magyar Média és Információs Központban emlékeznek 

meg pénteken az 1848/1849-es szabadságharc 165. évfordulójáról. Az ünnepi műsort Dr. 

Radics Éva a gráci Zeneművészeti Egyetem tanára állítja össze. Közreműködik a 

burgenlandi magyarokból álló irodalmi kör. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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Románia Szerbia Horvátország 
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