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Beneš-dekrétumok: Martonyi János bocsánatkérést szorgalmaz 
2013. március 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Martonyi János külügyminiszter kedden az MTI kérdésére megerősítette, múlt heti 

pozsonyi tárgyalásai során felvetette a Beneš-dekrétumok kérdését szlovák partnerének 

azzal, hogy „a kölcsönös kiengesztelődéshez és a múlt lezárásához vezető útra a szlovákiai 

magyarok irányába történő bocsánatkéréssel kellene lépnünk”. 

 

Kárpátalja kormányzója: Megengedhetetlenek a nemzetiségi konfliktusok 
2013. március 19. – MTI, hirado.hu 

Olekszandr Ledida, Kárpátalja megye kormányzója a magyarországi iskolás diákokat 

március 16-án Ungváron ért inzultusokat kedden úgy kommentálta, hogy nem tart 

megengedhetőnek semmilyen nemzetiségi konfliktust az ukrajnai megyében, és osztja a 

magyarok felháborodását. 

 

Ponta kikéri magának az Orbánhoz való hasonlítgatást 
2013. március 19. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Victor Ponta miniszterelnök elutasítja, hogy Romániát egy kalap alá vegyék 

Magyarországgal, és őt személy szerint Orbán Viktorhoz hasonlítsák - derült ki abból az 

interjúból, amelyet az Adevarul.ro portál készített kedden a kormányfővel. Pontát a német, 

finn, dán és holland külügyminiszter leveléről kérdezték, akik egy erősebb számonkérési 

mechanizmus bevezetését sürgették az unióban, az európai alapértékek védelmében. 

Victor Ponta kijelentette: az ő olvasatában csak Magyarországnak szólt a figyelmeztetés. 

 

Felháborodással értesült a MIK a Kárpátalján történtekről  
2013. március 19. – MTI, hirado.hu 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) mélységes felháborodással értesült arról, hogy 

Kárpátalján az 1848-49-es forradalomra emlékező magyarokat inzultáltak a hétvégén. A 

szervezet a magyar kormány illetékes szerveinek hathatós fellépését kéri. 

 

Kékcédulás választások várhatók a DK szerint 
2013. március 19. – MTI, hvg.hu, Krónika 

A Demokratikus Koalíciós (DK) szerint felveti a „kékcédulás választási csalás gyanúját”, ha 

a parlament úgy dönt, „titokban lehet tartani” az újonnan állampolgárságot szerzett 

határon túli magyar szavazók statisztikai adatait. 

 

'A Fidesz sumákol az állampolgársági adatokkal' 
2013. március 19. – MTI, Népszabadság Online 

A Párbeszéd Magyarországért (PM) szerint a Fidesz "sumákol" az állampolgársági 

adatokkal. Dorosz Dávid független képviselő - kedden, sajtótájékoztatón - a fideszes Potápi 
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Árpád parlament által tárgyalt javaslatára reagált így, amely szerint - nemzetbiztonsági 

érdekből vagy a külügyi kapcsolatok védelme érdekében - az állampolgársági kérelmet 

beadók állampolgárság szerinti megoszlására és a benyújtás földrajzi helyére vonatkozó 

adat megismerése iránti igény teljesítése megtagadható lenne. 

 

Fidesz: Az állampolgárságot kérők zaklatását akarjuk megakadályozni 
2013. március 19. – MTI, hirado.hu 

Az állampolgársági törvény módosításának célja, hogy a magyar állampolgárságot kérők 

személyi adatai biztonságban legyenek, emiatt ne érhesse hátrány, ne zaklassák, 

bántalmazzák őket. 

 

Többszörösére emelik a diszkriminációért kiszabható bírságokat 
2013. március 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Szigorítják a hátrányos megkülönböztetés meghatározását és többszörösére emelik a 

kiszabható bírságokat Romániában - közölte kedden Asztalos Csaba, az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke. A tisztségviselő szerint Románia az uniós 

kötelezettségszegési eljárás során megállapított hiányosságokat orvosolja. 

 

Borboly: jól jön a médiafelhajtás székely tankönyv-ügyben 
2013. március 19. – transindex.ro 

Minden médiacirkusz jól jön, hisz egy-egy ilyen felhajtással minimum újabb 10 ezer 

példányt vásárolnak az emberek – reagált a Transindex megkeresésére Hargita Megye 

Tanácsának elnöke, akit a székely tankönyv körül kialakult román bírálatokról kérdeztek. 

Borboly Csaba szerint minden egyes alkalommal, amikor a központi sajtó „felveri a port”, 

olyan emberek is értesülnek a székely tankönyvről, akik eddig nem vásárolták meg, és 

pótolják ezt a hiányosságot. 

 

Restitúció: mintegy 11 milliárd eurót érne az újonnan létrehozott 
ingatlanalap 
2013. március 19. – transindex.ro 

Megközelítőleg 11 milliárd eurót fog érni az az új ingatlanalap, amelyből az állam 

kárpótolni fogja a kommunizmus idején elkobzott javakat. A Ponta-kabinet restitúciós 

törvénytervezete szerint azokat a károsultakat, akik nem kaphatják vissza természetben a 

visszaigényelt javaikat, egy 2014-ben létrejövő ingatlanalapból fogják kárpótolni. 

 

Maradnak a székely zászlók a kézdivásárhelyi Gábor Áron téren 
2013. március 19. – Erdély Ma, Háromszék 

A Gábor Áron téren fenn maradnak a nagyméretű székely zászlók. Kézdivásárhelyen a 

március 15-i ünnepség végén két nagyméretű székely zászlót húztak fel a Gábor Áron-
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szobor mellett. Bokor Tibor polgármester elmondta: ez a válasz a jelképeink elleni 

hadjáratra, hisz nap mint nap perelnünk kell a prefektusi hivatallal azért, mert 

közintézményeinken ott lobog a székely zászló. 

 

Székely zászlót loptak 
2013. március 19. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Magánházról loptak el keddre virradó éjszaka egy székely zászlót Csíkszeredában. A 

zászlótulajdonos nem esett kétségbe: rögtön vásárolt két új lobogót, és azt tervezi, hogy az 

egyiket a ház legtetejére függeszti ki. 

 

Antal István: kövesse figyelemmel a kulturális miniszter a csíksomlyói búcsú 
UNESCO-folyamatát 
2013. március 19. – transindex.ro, Krónika 

A képviselőház és a szenátus az UNESCO-val kapcsolatot tartó együttes bizottságának 

ülésén a napirendi pontok között szerepeltek a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium 

2013-as prioritásai is. A téma kapcsán a törvényhozók Románia épített műemlékeinek 

védelméről tárgyaltak. Az ülésen jelen volt Daniel-Constantin Barbu kulturális miniszter 

is. 

 

Magyarzászló-égetés Kolozsváron: még nem tudják, kinek kell eljárnia 
2013. március 19. – Krónika 

Akár a székely zászló körüli „felhajtás”, akár a közelgő magyar–román labdarúgó-

világbajnoki selejtező a kiváltó ok, de egyre feltűnőbbek a sporteseményeken elszaporodó 

magyarellenes megnyilvánulások. Hétfő este, a Kolozsvári CFR–Rapid bajnoki 

futballmérkőzésen a bukaresti csapat szurkolótábora minden eddiginél messzebbre 

merészkedett: miközben a találkozó alatt a fanatikusok többet szidalmazták a magyarokat, 

mint amennyit a saját csapatukat buzdították, egy magyar zászlót és egy CFR-sálat is 

elégettek a lelátón. 

 

Marosvásárhely fekete márciusa sajtós szemmel 
2013. március 19. – maszol.ro 

Felgyújtott autóbusz, a templom lépcsőjének ütköző teherautó, az Avram Iancu szobornál 

gyülekező románok, kővel és üvegtörmelékkel megtelt főtér, felborogatott és barikádnak 

használt kertvendéglői asztalok, jogaikat követelő magyarok – a fekete március eseményeit 

idézték fel hétfőn este a MÚRE sajtóklubjában marosvásárhelyi újságírók. 

 

Jelentős támogatás Hunyad megye magyar oktatási központjának 
2013. március 19. – Nyugati Jelen 

Vetítőgéppel, világhálóra csatlakoztatott modern számítógépekkel, könyvtárral felszerelt 

kommunikációs teremben tanulhatnak délutánonként a dévai Téglás Gábor Elméleti 

Líceum bentlakó diákjai. „A terem számos helyi, megyei és országos vetélkedő, 
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tanácskozás helyszínévé is vált az utóbbi időben, ablakot nyitva a világra diákjaink 

számára. Mindez a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. jelentős anyagi támogatásának 

köszönhetően történhet, hiszen a tavaly meghirdetett meghívásos pályázaton 2 millió 

forintos támogatást nyert el iskolánk közössége” – közölte tegnap Kocsis Attila 

iskolaigazgató. 

 

Elnézte Banciunak a CNA a magyarok rágalmazását 
2013. március 19. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) keddi ülésén szavazattöbbséggel úgy döntött: 

nem bírságolja meg a b1 hírtelevíziót, amely ellen az RMDSZ emelt panaszt. A szövetség 

lakossági észrevétel alapján tett feljelentést Radu Banciu televíziós műsorvezető ellen 

gyűlöletbeszédért, a magyarság elleni uszításért. "A műsorvezető több ízben túllépte a jó 

ízlés határait, nyíltan közösségünk ellen fordult, középszerűeknek, rablófészeknek és 

történelemnélkülieknek, egyszerű gondolkodású, együgyű népnek titulálva a magyarságot" 

- fejtette ki panaszában Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. 

 

Büntetendő 
2013. március 20. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke a magyar zászló elégetése kapcsán leszögezte: „Tisztában vagyunk 

azzal, hogy nekünk nem áll módunkban kizárni bolygónkról az Új Jobboldalt, és a román 

futballhuligánokat sem tilthatjuk el örökre. Van viszont érdekképviseletünk, amely ilyen 

egyértelmű helyzetekben köteles minden lehetséges fórumon fellépni: tudjuk, hogy a 

nemzetközi futballban nagyon erős a gyűlöletellenes harc, a zászlóégetés pedig egy 

jogállamban büntetőjogi kategória. Éppen ezért mi csupán azt várjuk, hogy a 

futballszövetség és a bíróság is eljárjon az ügyben, és súlyosan, példamutatóan büntessen.” 

 

Ajándék a Partiumba 
2013. március 20. – Krónika 

Ajándékot kapnak a Rákóczi Szövetségtől a Bihar megyei óvodások, valamint iskolakezdés 

előtt álló gyermekek a délvidéki szórványban – közölte a szervezet. Mint közleményükben 

írták, a Rákóczi Szövetség – a felvidéki beiratkozási programjának mintájára – 

márciusban és áprilisban, a partiumi és a délvidéki általános iskolai beiratkozások előtt 

juttatja el ajándékcsomagját Bihar megye csaknem 1400 és a Délvidéken szórványban élő 

mintegy 350, iskolakezdés előtt álló óvodásának a szülőkhöz szóló, magyar iskola 

választása mellett érvelő levelével együtt. 

 

Nagyszombat megyében nem lesz Híd-MKP koalíció 
2013. március 19. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Hétfőn a Híd és az MKP Nagyszombat megyei képviselői tárgyaltak a megyei 

választásokon való közös együttműködés lehetőségeiről. A két párt megegyezett, hogy 
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kerületi szintű koalíciót nem hoz létre, mivel az MKP csak két járásban tervez jelölteket 

állítani, a Híd pedig az összes járásban. 

 

Bugár a megyei választásokról 
2013. március 19. – Új Szó 

A Híd támogatja azt az elképzelést, hogy az ellenzéki pártok együttesen lépjenek fel az őszi 

megyei választásokon, de az első lépés az, hogy megállapodások szülessenek a regionális 

koalíciókról – hangsúlyozza Bugár Béla. 

 

Kérés Viviane Redinghez a szlovák állampolgársági törvény ügyében 
2013. március 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Írásbeli kérdéssel fordult kedden Viviane Reding alapjogi, bel- és igazságügyi biztoshoz 

Hankiss Ágnes fideszes európai parlamenti képviselő a Szlovákiában állampolgárságuktól 

megfosztott magyarokat ért jogsérelem miatt. 

 

Kettősség a kettős állampolgárság ügyében 
2013. március 19. – Felvidék Ma 

Nagy Tibor ügyvédet kérdezte a Felvidék Ma arról, hogy a Nyitrai Kerületi Rendőrség 

helyben hagyta, hogy pénzbírságot szabtak ki Dolník Erzsébetre, Kassai Gyulára és Gubík 

Lászlóra. Az ügyvéd a határozatok bíróság általi felülvizsgálatát kérvényezi. Nagy Tibor 

szerint a külügyminiszteri nyilatkozatok csak szólamok. 

 

Újraszentelték Pázmány és Lippay György földi maradványait 
2013. március 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Újraszentelték Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros és Lippay György esztergomi 

érsek földi maradványait a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban hétfőn este, a 

szertartással befejeződött a két magas rangú egyházi méltóság maradványainak közel 

három évvel ezelőtt kezdődött tudományos vizsgálata. 

 

Magyarokért, ünneplő szívvel 
2013. március 20. – Csermák Zoltán – Szabad Újság 

Dán Károly New York-i főkonzul másfél évtizede dolgozik a külügyi pályán. Jelenlegi 

posztján munkájának javát az Újvilágban élő magyarok nemzeti összetartozásának 

erősítésére 

fordítja. A diplomatával a magyar külképviseleten röviddel az ünnepek előtt a 

világvárosban élő magyarokról, a hit összetartó erejéről, s a március 15-ei 

megemlékezésekről beszélgetett a Szabad Újság. 
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Új hang Pozsonyból 
2013. március 20. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Bár Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos 

kijelentése pozitív irányú elmozdulást jelenthet Szlovákia és Magyarország kapcsolatában, 

korai lenne még ezt megbékélésnek nevezni. Kérdés, hogy ez a kijelentés a pozsonyi 

bocsánatkérés előszele vajon, vagy a félmillió felvidéki magyar meghurcolását célzó 

dekrétumok eltörlését is megelőlegezi.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 20-i számában olvasható.) 

 

Magyarellenes falfirkák Szenttamáson 
2013. március 19. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Hétfőn több magyarellenes falfirka jelent meg Szenttamáson – közölte kedden a Magyar 

Remény Mozgalom Szenttamási Községi Szervezete. „Erélyesen elítéljük a gyűlöletkeltő, 

soviniszta feliratokat, amelyek a nemzetek közötti türelmetlenség szítását célozzák meg, és 

a szenttamási magyar közösség ellen irányulnak. Felkérjük az illetékeseket, hogy 

indítsanak nyomozást az ügyben, az érintett ingatlanok tulajdonosait pedig, hogy 

mihamarabb távolítsák el a sértő, gyalázkodó firkálmányokat” – olvasható az MRM 

közleményében. 

 

Nincs új vádirat, sem másik minősítés 
2013. március 20. – Magyar Szó 

Ezúttal is bebizonyosodott: vádirat csak akkor van, amikor kézbesítik azt. A sajtóban is 

megjelent – felelőtlen – híresztelésekkel ellentétben – az újvidéki Felsőfokú Ügyészség 

nem minősítette át „garázdaságra” a tavaly október 22-én letartóztatott és az óta is 

börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini magyar fiú ügyében a vádiratot. Az újvidéki 

Felső Bíróság tanácsa 2013. február 25-i keltezésű végzésével beterjesztett vádiratot, hogy 

„a végzés közlésétől számított három napos határidőn belül küszöbölje ki az észlelt 

hiányosságokat”. 

 

Kettős mérce 
2013. március 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

„A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Intézőbizottsága tiltakozik a 2012. október 22-én 

letartóztatott, és azóta az újvidéki börtönben vizsgálati fogságban tartott hét magyar fiú 

további törvénytelen fogva tartása miatt” – közölte a VMDP. „A VMDP indokolatlanoknak 

és nevetségeseknek tartja azokat a magyarországi baloldali ellenzéki körökből érkező 

szirénhangokat, amelyek arra irányulnak, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező 

határon túli magyarokat eltérítsék a jövő évi magyarországi parlamenti választásokon 

történő részvételtől, mintha ennek az állampolgári jognak a gyakorlása bármi módon is 

veszélyeztethetné a magyarországi jogállamiságot és demokráciát.  
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Az EP és a szerb képviselők is fontosnak tartják a vajdasági magyarok 
jogainak érvényesülését 
2013. március 19. – Magyar Szó 

Az Európai Parlament és a szerb parlament hetedik, kétnapos együttes ülését tartották 

Brüsszelben. Az ülésen elfogadott Közös Nyilatkozat számos, Gál Kinga és Schöpflin 

György fideszes képviselők által javasolt, a vajdasági magyar közösséget érintő módosító 

indítvány is belekerült. A két fideszes politikus sikerként könyveli el, hogy a két parlament 

delegációja közösen fogadott el a vajdasági magyarokra is vonatkozó nyilatkozatot. A 

szöveg felhívja a hatóságokat a restitúciós és rehabilitációs törvények hatékony és 

diszkriminációmentes alkalmazására, továbbá arra, hogy a nemzeti tanácsok kompetenciát 

ne csökkentsék, és hogy kielégítően rendezzék a Vajdasági Autonóm Tartomány 

alkotmányos helyzetét.  

 

Óbecse: végső búcsút vettek Bilicki Ervintől 
2013. március 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Óbecsén kedden délután nagy részvét mellett vettek búcsút a szombaton meggyilkolt 

Bilicki Ervintől. Az óbecsei temetőben több mint ezren kísérték utolsó útjára a 17 éves fiút. 

A rendőrség a gyilkosság kapcsán még nem adott ki részletes közleményt.  

 

Az iskolában és a családban kell megoldani az oktatásügy problémáit 
2013. március 19. – Vajdaság Ma 

A hatékony oktatáshoz szükséges, hogy a tanulók otthonába is eljusson a pedagógia – 

hangsúlyozta Ágyas Sándor, a Házi Tanítói Szakszolgálat civil szervezet vezetője a kedden 

megtartott előadásában. A 2010-ben megalakult szervezet célja, hogy hatékonyan segítse a 

gyermekeket a tanulásban, erősítse a családi kapcsolatokat, és elősegítse az iskola és a 

szülők közeledését. 

 

MRM: Négy területet felölelő program a közbiztonság javításáért 
2013. március 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A közbiztonság helyzetének javítására vonatkozó programját ismertette kedden délután 

Zentán a Magyar Remény Mozgalom, amelynek tagjai saját elmondásuk szerint rendkívül 

fontos feladatuknak tekintik, hogy síkraszálljanak a fennálló helyzet javításáért. Az MRM 

közbiztonság javítására vonatkozó programjának négy fő területe van: az első a 

bűnmegelőzésre, a második a bűnüldözésre, a harmadik a törvényes háttér biztosítására, a 

negyedik pedig a börtönrendszer megreformálására vonatkozik. 

 

Lehetséges, hogy Vučić választások nélkül váltja Dačićot a kormányfői 
poszton 
2013. március 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Jogi és technikai szempontból teljes métékben lehetséges, hogy Aleksandar Vučić, a Szerb 

Haladó Párt (SNS) elnöke előrehozott választások nélkül váltsa Ivica Dačićot a 
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miniszterelnöki tisztségben – jelentette ki kedden Marko Blagojević. A CESID igazgatója a 

Beta hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, az üggyel kapcsolatos döntés a hatalmi 

koalíció megbeszéléseitől függ. 

 

Ünnepelt egy maroknyi magyarság 
2013. március 20. – Magyar Szó 

Vajdaságban egyedüli művelődési egyesület, amely a Kossuth Lajos nevet viseli a veprődi 

egyesület, amely 1948. március 3-án alakult meg, és az idén ünnepli fennállásának 65. 

évfordulóját. A jubileum alkalmából szombaton alkalmi ünnepi műsort szerveztek, amely a 

régi fotók kiállításának megnyitásával kezdődött, bemutatva a helyi művelődési életet a 

kezdetektől napjainkig.  

 

Anyaországi jogsegélyszolgálat a külhoni magyaroknak 
2013. március 19. – Pannon RTV 

Szabadkára érkezett a magyarországi Kisebbségi Jogvédő Intézet küldöttsége. A hivatalos 

látogatás célja, hogy a határon túli magyar közösségnek bemutassák tevékenységüket. Az 

anyaország támogatásáról szeretnék biztosítani a külhoni magyarságot. Az intézet 

háttérszervezetként működik. Az incidensek ügyében a helyi szinten történő fellépés a 

leglényegesebb. A Vajdasági Magyar Szövetségnek köszönhetően Vajdaságban is 

megindult a jogsegélyszolgálat – mondta Gyeney Laura, a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

igazgatója. 

 

MNT TB: Elfogadhatatlan a szerbiai médiatörvény tervezete 
2013. március 19. – Pannon RTV 

Elfogadhatatlan a szerbiai médiatörvény tervezete. Ezt üzeni a Magyar Nemzeti Tanács 

Tájékoztatási Bizottsága. A testület egyhangúlag szavazott. Szerintük azzal, hogy a javaslat 

kizárja, hogy a nemzeti tanácsok és az önkormányzatok a médiumok közvetlen alapítói 

legyenek, csorbulnak a közösség szerzett jogai. Ez alkotmányellenes. 

 

Harmincmillió dinár a kisebbségi szervezetek támogatására 
2013. március 19. – Pannon RTV 

Összesen több mint 50 millió dináros támogatási pályázatot írt ki a Tartományi Oktatási, 

Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság. A pályázati lehetőségekről Deli Andor 

tartományi titkár beszélt mai sajtótájékoztatóján. A kisebbségi és polgári egyesületek, a 

művelődési, kulturális és civil szervezetek, valamint a történelmi egyházak pályázhatnak 

támogatásra.  

 

Konzuli fogadónap volt Csókán 
2013. március 19. – Pannon RTV 

Második alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot Csókán. Magyarország 

szabadkai főkonzulátusának munkatársai a Móra Ferenc Művelődési Egyesület 
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székházában vették át a lakosok honosítási kérelmeit. Március elsejétől egyszerűsödött a 

honosítási eljárás. Egyszerűsödött a kérdőív, valamint olyan személyek is kérvényezhetik a 

magyar állampolgárságot, akik 10 éve élnek házasságban magyar személlyel. 

 

Nyilatkozatban ítélték el a magyarellenes megnyilvánulásokat 
2013. március 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) nyilatkozatokban ítélte el az elmúlt hétvégén Kárpátalján történt 

magyarellenes megnyilvánulásokat. 

 

Elindult az Itt Magyarul Is…. mozgalom 
2013. március 19. – Kárpátalja Ma 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet március 15-én ismertette a nagyközönséggel a 

magyar nyelv használatát elősegítő Itt Magyarul Is... (IMI) mozgalmat. A felvidéki és 

erdélyi magyarság példáját követve, akik 2011-ben indították útjukra hasonló 

kezdeményezésüket, immár Kárpátalja magyarsága is lépéseket tesz annak érdekében, 

hogy a magyar nyelvet a családi és a szűk közösségi színtérről a nyilvános színtérre terelje. 

 

Március 15-i kitüntetés dr. Lábadi Károlynak 
2013. március 19. – Új Magyar Képes Újság 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a szabadságharc és forradalom 165. 

évfordulóján dr. Lábadi Károly néprajzkutatónak, egyetemi tanárnak a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. A rangos elismerést a kitüntetett a Drávaszög 

több évtizedes szolgálatáért, néprajzi, helytörténeti és művelődéstörténeti tudományos 

kutatói, intézményszervezői és -vezetői, valamint lapalapítói munkássága elismeréseként 

érdemelte ki. A kitüntetést ünnepség keretében dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át. 

 

Bevezetik a kétnyelvű űrlapokat 
2013. március 19. – RTV Slovenija Hidak 

Štefan Gjerkeš, a lendvai Közigazgatási Egység vezetője ma délelőtt sajtóértekezleten 

tájékoztatta a nyilvánosságot a tavalyi ügyvitelről, valamint az eljárás alatt levő 

denacionalizációs folyamatokról. A Közigazgatási Egység vezetője elmondta, hogy az 

ügyfelek elégedettek a szolgáltatással, az alkalmazottak pedig a munkájukkal. 

 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 

http://mno.hu/hatarontul/nyilatkozatban-iteltek-el-a-magyarellenes-megnyilvanulasokat-1145787
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/17749-elindult-az-itt-magyarul-is-mozgalom
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4338-marcius-15-i-kituentetes-dr-labadi-karolynak
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5908


 

 

 

 

 

 
11 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

