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Jól sikerült a Külhoni Magyar Óvodák Éve program 
2013. március 21. – Kossuth Rádió, hirek.sk 

Sikeresnek ítélte a tavaly végrehajtott Külhoni Magyar Óvodák Éve programot a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Répás Zsuzsanna a Kossuth Rádió Határok 

nélkül című műsorában elmondta: bebizonyosodott, hogy jó úton járnak. Kiemelte: a 

külhoni óvodák eddig kevés figyelmet kaptak, holott az a gyermek, aki magyar óvodába jár, 

nagyobb eséllyel folytatja a tanulmányait magyar iskolában. 

 

Fico természetesnek tartja a szlovák-magyar kapcsolatokat 
2013. március 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Normálisnak, nem pedig rendkívülinek kellene tekinteni a szlovák-magyar kapcsolatok 

mai állapotát - állította Robert Fico szlovák miniszterelnök abban az interjúban, amelyet a 

Lidové Noviny és a Mladá Fronta Dnes című cseh napilapok közöltek csütörtökön. Fico 

szerint Orbán Viktor magyar kormányfővel mindjárt az első találkozójukon megállapodtak 

abban, hogy változtatni kell az addigi szlovák-magyar kapcsolatokon. „Világosan 

megmondtuk egymásnak, hogy országainknak sikerre van szükségük. Nincs szükségük 

konfliktusokra. Figyelmünket ezért azokra a projektekre kell összpontosítanunk, amelyek 

segítenek nekünk” - fejtette ki a szlovák kormányfő. Ezt a modellt, amelyben megegyeztek, 

állítása szerint teljes mértékben tiszteletben tartják. 

 

Bekérette a magyar Külügyminisztérium a budapesti román nagykövetet 
2013. március 21. – Krónika, MTI, maszol.ro, Szabadság, Nyugati Jelen, Erdély Ma, 

mno.hu 

Győri Enikő külügyi államtitkár csütörtökön sürgősséggel hivatalába kérette Alexandru 

Victor Micula budapesti román nagykövetet, azt követően, hogy Victor Ponta román 

miniszterelnök egy interjújában azt mondta: csak Magyarország miatt van szükség az 

erősebb uniós számonkérési mechanizmusra. A magyar Külügyminisztérium csütörtöki 

közleményében közölte, az államtitkár Bukarest képviselőjének neheztelését fejezte ki 

Victor Pontának az Adevărul bukaresti napilapnak adott interjúja miatt, a román 

kormányfő szavait pedig sokkolónak nevezte. 

 
Bizalmas adatkezelést kér a KMKSZ 
2013. március 21. – MTI, hirado.hu 

A Kárpátalján élő magyar állampolgárok elsődleges érdeke, hogy adataik ne kerüljenek az 

ukrán hatóságok kezére. „Fontos, hogy a magyarországi politikum minden szereplője - 

politikusok, hivatalnokok, a tömegtájékoztatás képviselői - megértéssel kezelje a 

kárpátaljai magyar állampolgárok megalapozott aggodalmát, hogy a témában ellenséges 

ukrán államapparátus esetleg hozzájut bizalmas adataikhoz” - emlékeztet a szervezet 

közleménye. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130321105413/Fico-termeszetesnek-tartja-a-szlovak-magyar-kapcsolatokat.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72286
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/21/14/Bizalmas_adatkezelest_ker_a_KMKSZ.aspx?source=hirkereso
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A Családlánc a külhoniakért aggódik 
2013. március 21. – Magyar Hírlap 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közleményt adott ki, amelyben 

hangsúlyozza: a szomszédos államokban élő magyarok nem tehetők ki az aktuálpolitika 

hangulatváltozásainak. A Szövetség közleményben emlékeztet: a határon túli magyar 

családok számára nagy öröm volt, hogy felvehették a magyar állampolgárságot, számosan 

éltek is ezzel a lehetőséggel. "Akadnak azonban olyan országok, amelyek a magyar 

állampolgárság felvételét nem nézik jó szemmel vagy éppen tiltják" - teszi hozzá a 

szervezet, amely szerint Magyarország kormányának e családok biztonsága érdekében 

biztosítani kell annak titkosságát, hogy kik kaptak magyar állampolgárságot. 

 

Levétették a román nemzeti szalagot egy kovásznai iskola diákjáról 
2013. március 21. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, 

Nyugati Jelen 

Az Oktatásügyi Minisztérium egy vizsgálóbizottságra bízta a kovásznai Kőrösi Csoma 

Sándor Iskolacsoportban történtek kivizsgálását. A magyar és román tannyelvű 

székelyföldi iskolában azt követően alakult ki feszültség, hogy román diákok egy csoportja 

nemzeti színű hajpántot viselt a magyar nemzeti ünnepen. 

 

Kerekes: Băsescu állhat a nepotizmus-vizsgálatok hátterében 
2013. március 21. – Krónika 

Traian Băsescu államfőt sejti Kerekes Károly Maros megyei RMDSZ-es képviselő azon 

bűnvádi eljárás hátterében, amelyet azért indított ellene a legfőbb ügyészség, mert a gyanú 

szerint jogellenesen alkalmazta családtagjait képviselői irodájában. 

 

Országos botránnyá dagadt a trikolóros hajpántügy 
2013. március 22. – Krónika  

Országos botránnyá dagadt a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban román 

trikolórt viselő diáklány ügye. Több városban – például Bukarestben, Brassóban, 

Gyulafehérváron és Ploiești-en – villámcsődületet terveznek péntek délutánra a román 

lánnyal szolidarizálók. A diáklány elmondása szerint az elmúlt napokban halálos 

fenyegetést is kapott a Facebook közösségi oldalon. 

 

Kedvezően értékeli az RMDSZ európai polgári kezdeményezést a Régiók 
Bizottsága 
2013. március 21. – transindex.ro 

Kedvezően értékelte az RMDSZ európai polgári kezdeményezést a Régiók Bizottsága 

Brüsszelben. Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi titkára ismertette a Régiók Bizottsága 
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http://www.magyarhirlap.hu/a-csaladlanc-a-kulhoniakert-aggodik
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72283
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72277
http://itthon.transindex.ro/?hir=32476
http://itthon.transindex.ro/?hir=32476
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főtitkárával a kezdeményezés hátterét, az alapító partnerek szándékát és azokat a 

területeken, amelyeken a kezdeményezés intézkedést kér az Európai Unió intézményeitől. 

 

Borboly: követendő példa a Hargita megyei együttélés 
2013. március 21. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hargita Megye Tanácsa 2001-től kiemelt figyelmet fordít a különböző egyházakra a 

megyében, és támogatja azokat. Az ortodox egyház is ugyanolyan elbánásban részesül, 

mint azok a történelmi egyházak, amelyek híve a többséget alkotó magyarság - olvasható 

Borboly Csabának a kormányfőhöz címzett levelében. 

 

Marosvásárhely: újabb flash mobot tartottak a magyar nyelvű 
iskolafeliratokért 
2013. március 21. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola szülői csoportja újabb flash mobbal 

folytatta tiltakozó és figyelemfelkeltő akcióját, mivel az intézmény vezetősége továbbra 

sem hajlandó betartani a törvényt, és kitenni a kétnyelvű feliratokat az iskola 

belterületében – olvasható a csoport közleményében. 

 

Mit dolgozott az EMNP? – Számonkérés Székelytamásfalván 
2013. március 21. – Erdély Ma 

„Nem azt szégyellem, hogy az EMNP tagja voltam, hanem azt hogy a zabolai néppárté” – 

panaszolja a tamásfalvi Séra Gyula, aki még tavaly kilépett az alakulatból, de egykori 

tagként úgy véli, az önkormányzati választások során elhangzott ígéretekből az eltelt nyolc 

hónap alatt jóformán semmit sem valósított meg az EMNP Székelytamásfalván. 

 

Kelendő a kétnyelvű tábla Háromszéken 
2013. március 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Szőcs Csongor, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi alelnöke és 

Tóth Bálint, a mozgalom erdélyi szóvivője értékelte a múlt év novemberében megkezdett 

és március 19-én véget ért kezdeményezésüket, amellyel a kétnyelvű feliratok használatára 

hívták fel a kézdivásárhelyi és felső-háromszéki cégek, intézmények figyelmét. Értékelésük 

szerint öt hónapos akciójuk sikeresnek bizonyult. 

 

Székelyzászló-ügy: nyilvános megrovás az Antena3-nak 
2013. március 21. – maszol.ro 

Nyilvános megrovást kapott az Antena3 hírtelevízió, amiért meghamisították a háromszéki 

önkormányzat honlapját, és azt állították, hogy az internetes oldal csak magyar nyelven 

tartalmaz információkat. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) eheti ülésén tárgyalták 

az Activ Watch Sajtófigyelő Ügynökség panaszát, amelyben a jogvédő szervezet az adó 

felelősségre vonását kérte, amiért január 29-én a Mihai Gâdea által vezetett Sinteza zilei 

nevű műsorban azt állították, hogy Kovászna megye tanácsa honlapjának nincs román 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32479
http://itthon.transindex.ro/?hir=32480
http://itthon.transindex.ro/?hir=32480
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138004&cim=mit_dolgozott_az_emnp_szamonkeres_szekelytamasfalvan
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137963&cim=kelendo_a_ketnyelvu_tabla_haromszeken
http://maszol.ro/index.php/belfold/10271-szekelyzaszlo-ugy-nyilvanos-megrovas-az-antena3-nak
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nyelvű változata. Ennek bizonyítására az Antena3 szerkesztői egy Photoshop programmal 

meghamisított képernyőmentést mutattak be, és ezzel megsértették az audiovizuális 

törvénybe foglalt, az információk pontos, ellenőrzött, részrehajlás nélküli és jóhiszemű 

közlésére vonatkozó előírásait. 

 

ET-főtitkár: régiósításkor a történelemre is figyelni kell 
2013. március 21. – maszol.ro 

Románia régiós átszervezésekor a kormánynak figyelembe kell venni a történelmet és a 

lakosság összetételét – jelentette ki a román közszolgálat rádiónak adott interjúban az 

Európa Tanács Bukarestben tartózkodó főtitkára. Jagland nem kívánta kommentálni 

egyes román politikusok kijelentéseit, miszerint kizárt az etnikai alapú régiók létrehozása. 

„A régiók megrajzolása Románián múlik, ám be kell tartania a jogegyenlőség elvét. Engem 

csodálattal tölt el, ahogyan Románia kezeli a kisebbségi kérdést, és remélem, hogy ez a 

jövőben is így marad" – fogalmazott az ET főtitkára. 

 

Egyetlen intézménybe tömörítené az egyetemeket Florea 
2013. március 21. – maszol.ro 

Összevonná a marosvásárhelyi egyetemeket Dorin Florea. A marosvásárhelyi városvezető 

azt állítja minden intézményvezetővel konzultált, ám a Sapientia egyetem rektora cáfolta 

Florea állításait – írja a marosvasarhelyi hírportál. Dorin Florea egy különálló, a meglévő 

egyetemeket ötvöző felsőoktatási intézményt létesítene. Ennek Marosvásárhelyi Egyetem 

lenne a neve, amely könnyedén felvehetné a harcot a Kolozsvári Babeş Bolyai 

Tudományegyetemmel. Állítása szerint ezzel a megyeközponti egyetemek rektorai is 

egyetértettek, derült ki az Erdély TV riportjából. 

 

Megválasztották Temes megye kongresszusi küldötteit 
2013. március 21. – Nyugati Jelen 

Szerdán ülésezett a Temes megyei RMDSZ-szervezet Területi Képviselőinek Tanácsa. 

Halász Ferenc megyei elnök beszámolt a parlamenti választások után kialakult helyzetről. 

Molnár Zsolt parlamenti képviselő elmondta, hogy hétfőtől működik a képviselői iroda a 

Magyar Házban. Megígérte továbbá, hogy igyekszik mindenhová elmenni, ahová 

meghívják, hogy meghallgassa, és lehetőség szerint orvosolja a magyar emberek gondjait. 

Habár az RMDSZ most ellenzékbe szorult, amíg ott van a parlamentben, sok mindenben 

adhat támogatást. 

 

Brassai Zsombor az új Maros megyei RMDSZ-elnök 
2013. március 21. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Brassai Zsombort választotta elnöknek csütörtökön az RMDSZ Maros megyei szervezete. A 

tisztújító közgyűlésén az RMDSZ országos vezérkara is részt vett. Brassai egyetlen 

jelöltként pályázta meg az elnöki tisztséget, és a jelenlévő 215 küldött közül 206-nak a 

támogató szavazatát nyerte el. 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php/belfold/10259-et-fotitkar-regiositaskor-a-tortenelemre-is-figyelni-kell
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/10264-egyetlen-intezmenybe-tomoritene-az-egyetemeket-florea
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megvalasztottak_temes_megye_kongresszusi_kuldotteit.php
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/10283-brassai-zsombor-az-uj-maros-megyei-rmdsz-elnok
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Japán diplomatákkal találkoztak a Néppárt és az EMNT vezetői 
2013. március 21. – Nyugati Jelen 

Hirosi Kudo, Japán bukaresti nagykövetségének politikai tanácsosa és Keiszuke 

Kavamura, Japán budapesti nagykövetségének politikai ügyekkel foglalkozó titkára 

protokoll-látogatást tett szerdán az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács kolozsvári székházában. A vendégeket Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke, és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke fogadta. 

 

Autonómia: a KMAT-on tárgyalják 
2013. március 21. – Nyugati Jelen 

A Csongrád megyei Mártélyon, március 22-23-án tartják a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia Tanács (KMAT) soros gyűlését. A gyűlés tervezett napirendi pontjai alapján 

jelentést fogadnak el a Partiumi Autonómia Tanács megalakulásának előkészítéséről és 

egyeztetnek a magyar közösségek önrendelkezésének támogatását célzó európai polgári 

kezdeményezések elindításáról.  Elemzik továbbá a készülő romániai régió-átalakítást is, 

de megbeszélésre kerül a KMAT kisebbségvédelmi felügyeleti rendszere, a koszovói 

szerbek autonómiája illetve a Magyar Nemzeti Értéktár összeállítása is. 

 

Háromszéki tiltakozások a restitució változása miatt 
2013. március 21. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt a kormánynak küldendő petíció formájában készül kifejezni 

tiltakozását a kommunista diktatúra idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását célzó 

törvénymódosítás ellen. A polgáriak szerint egy kommunista törvényről van szó. 

 

Szurkolj, ne háborúzz! 
2013. március 22. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Emberek, ez s a majdani újabb magyar–román labdarúgó-

mérkőzés – a brazíliai vébéjegy reményében és jegyében – elsősorban a sportról szól. Még 

akkor is, ha nehéz előzményektől terheltek. Mert itt nem az a kérdés, hogy ki kezdte, 

hanem az, hogy ki hagyja abba elsőként. Emberek, nem volna jó elbukni az újabb vizsgát. 

A pályán sem, a szélén sem”. 

 

Tonk: jogos elvárás az önálló magyar felsőoktatás 
2013. március 22. – Krónika 

Az önálló, állami finanszírozású, magyar nyelvű erdélyi felsőoktatási intézmény 

létrehozásához a romániai magyar egyetemek, illetve tagozatok vezetőinek összefogására 

lenne szükség – szögezte le Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) kolozsvári karának dékánja szerda esti kincses városi előadásban. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/japan_diplomatakkal_talalkoztak_a_neppart_es_az_emnt_vezetoi.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/autonomia_a_kmat_on_targyaljak.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/haromszeki-tiltakozasok-a-restitutio-valtozasa-miatt
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Nem vitatható a nemzetállam jelleg 
2013. március 22. – Krónika 

Nem tárgyalhatják az alkotmány első, a nemzetállami jelleget rögzítő cikkelyének 

megváltoztatását az országban szervezendő fórumokon – döntött az alaptörvény 

módosításának felügyelésével megbízott parlamenti bizottság. A 27 tagú testületben 

valamennyi párt képviselteti magát, az RMDSZ részéről Biró Rozália szenátor és Máté 

András Levente, a képviselőház frakcióvezetője vesz részt a munkában, azonban kettejük 

közül csak utóbbinak van szavazati joga. 

 

Egy régiót alkotnának a partiumi megyék 
2013. március 22. – Krónika 

Szatmár, Bihar és Szilágy megyének közös fejlesztési régiót kell alkotnia az RMDSZ szerint 

– jelentették ki csütörtökön a szövetség Szatmár megyei honatyái, Pataki Csaba, Erdei D. 

István és Kereskényi Gábor, illetve Bihar megyei kollégájuk, Cseke Attila. Utóbbi gazdasági 

adatokra támaszkodva fejtette ki, hogy a 18 éve kijelölt fejlesztési régiók nem hozták meg 

az Európai Unió által elvárt felzárkózást, sőt épp azt eredményezték, hogy a megyék 

közötti különbségek nőttek. 

 

Bátorított provokáció 
2013. március 22. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente hangsúlyozta: „úgy tűnik, Romániában a nemzetiségek közötti konfliktus 

gerjesztése és a primitív provokáció nemhogy elkerülendő és büntetendő lenne, de 

egyenesen dicsőségnek és a hatóságok által tolerált cselekedetnek számít. Nehéz másképp 

értelmezni azt a tényt, hogy az országos román sajtó és a megye prefektusa is egy 

emberként tekinti áldozatnak azt a mindössze tizenöt éves, kovásznai román diáklányt, aki 

valamilyen belső indíttatás nyomán úgy érezte, pont március 15-én kell a román trikolór 

színeiben pompázó fejpánttal iskolába mennie, amikor magyar iskolatársai a magyar 

nemzeti ünnepet ülték”. 

 

Újabb magyar vasúti helységnévtáblákat helyezett ki az MKP 
2013. március 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Folytatódott a magyar vasúti helységnévtáblák kihelyezésének sorozata, csütörtökön 

Oroszkán, Ipolyságon, Barsbesén és Kéménden helyeztek ki magyar feliratú táblát. 

 

Paška: Merkel és Berlusconi pártja támogatja a Beneš-dekrétumokat érintő 
petíciós beadványt 
2013. március 21. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 
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Angela Merkel német kancellár, valamint Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök pártja 

a háttérből támogatja a Beneš-dekrétumokat érintő petíciós beadványt - állította Jaroslav 

Paška szlovák EP-képviselő a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek csütörtökön. 

 

Saját ombudsmanja van a Most-Hídnak 
2013. március 21. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Saját ombudsmant választott ki soraiból a Most-Híd. A tisztséget Ľubica Nádašská tölti be, 

feladata a lakosság hétköznapi gondjainak kezelése lesz. 

 

Petíciók a magyar nyelv használatáért 
2013. március 21. – Felvidék Ma 

Az utóbbi időben több petíciós kezdeményezés és tiltakozó akció is született a felvidéki 

magyarságot érintő közügyekkel kapcsolatban. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

összegyűjtötte a vonatkozó petíciókat. 

 

Duray: A szlovák alkotmány szellemisége tükröződött vissza Robert Fico 
szavaiban 
2013. március 21. – Felvidék Ma 

Robert Fico miniszterelnöknek a kisebbségekre vonatkozó kijelentéseiről kérdezték Duray 

Miklóst a Magyar Televízió Átjáró című műsorának csütörtöki adásában. Duray szerint 

Szlovákiában már az alaptörvény elfogadásakor alkotmányilag kódolták a nem szlovákok 

másodrendűségét, és ez tulajdonképpen visszatükröződött Robert Fico beszédében is. 

 

Szent József napi tanácskozás Dunaszerdahelyen 
2013. március 21. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának vezetősége Szent József ünnepén, 

március 19-én, Dunaszerdahelyen ülésezett, és szervezési, illetve a platform további 

programjait érintő feladatokban egyezett meg. 

 

Kasza József lemondott a Népszínház igazgatóbizottságának elnöki 
tisztségéről 
2013. március 21. – Vajdaság Ma 

Lemondott a szabadkai Népszínház igazgatóbizottságának elnöki posztjáról Kasza József. 

Lemondását Kasza a következő szöveggel indokolta: „Az elmúlt mintegy évtizedes 

igazgatóbizottsági tevékenységem alatt tapasztaltam, hogy a városi vezetés a Népszínház 

felújításának problémakörét hanyagul, nem hozzáértő módon, félvállról véve, inkább nem 

kezelte, mint hogy megoldások után járt volna – visszavonhatatlanul lemondok eddig 

betöltött tisztségemről." 
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Magyarkanizsán járt a tartományi kormány alelnöke 
2013. március 21. – Vajdaság Ma 

Több mint 5 millió dinárral támogatta tavaly a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és 

Nemzeti Közösségi Titkárság a magyarkanizsai önkormányzatnak, intézményeinek és civil 

szervezeteinek a különféle projektumait – közölte Nyilas Mihály azon a sajtótájékoztatón, 

melyet mgr. Deli Andor tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárral, a 

tartományi kormány alelnökével tartottak. 

 

A VMSZ elfogadhatatlannak találja a médiatörvény tervezetét 
2013. március 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége 2013. március 18-án megtartott ülésén 

megtárgyalta és teljes egészében elfogadhatatlannak találta a Köztájékoztatási és 

médiatörvény tervezetét. A VMSZ ebben a formában nem támogatja a dokumentum 

elfogadását, mert a törvénytervezet teljes egészében felületes és hiányos, és ellentétben áll 

a Szerbiában élő magyar nemzeti közösség érdekeivel – olvasható a VMSZ elnöksége által 

kiadott közleményben. 

 

Még nem zárult le a nyomozás Bilicki Ervin halála ügyében 
2013. március 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Gyilkossággal nem, ehelyett súlyos testi sértés okozásával gyanúsítják a szerdán este 

kihallgatott óbecsei P. P.-t (14), akit az újvidéki szociális központban helyeztek el. Miroslav 

Alimpić vizsgálóbíró a Beta hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a boncolás eredménye 

szerint a 17 éves óbecsei Bilicki Ervin nem közvetlenül az ütésekbe halt bele, hanem egy 

tócsába fulladt. A hatóságok további tanúkat hallgatnak ki, és folytatják a nyomozást. 

Újságíró-egyesületek tiltakoznak az óbecsei áldozat napvilágra hozott fényképei miatt. 

 

A tartományi közbiztonságról is beszéltek Brüsszelben 
2013. március 21. – Magyar Szó 

Hétfőn és kedden került sor Brüsszelben az Európai Parlament és a Szerbiai Képviselőház 

küldöttségének hetedik együttes ülésére. Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselője, a szerbiai parlament Európai Integrációs Bizottságának elnökhelyettese, aki 

immár hatodik alkalommal vett részt az együttes ülésen, elmondta: az eddigiekhez képest 

talán azt volt a legnagyobb változás, hogy nem a koszovói kérdés szőtte át a napirend 

miden egyes témáját. 

 

MPSZ: A közbiztonság helyzete katasztrofális 
2013. március 21. – Magyar Szó 

A közbiztonság helyzete Szerbiában katasztrofális – hangzott el a Magyar Polgári 

Szövetségnek az óbecsei brutális gyilkosság kapcsán tartott sajtótájékoztatóján. Rácz 

Szabó László elmondta, hogy nem áll szándékukban az eset azon oldalát taglalni, miszerint 
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nemzeti alapon történt-e, vagy sem, viszont általánosságban megállapítható, hogy 

közbiztonságról szinte nem is beszélhetünk. 

 

Kosztolányi Napok Szabadkán 
2013. március 21. – Pannon RTV 

Elkezdődött az idei Kosztolányi Napok kétnapos rendezvénysorozata Szabadkán. A 

program részeként iskolások a Pacsirta című Kosztolányi-regény helyszíneit keresik fel. A 

Kosztolányi Dezső művészetéről tartandó kerekasztal-tanácskozáson Pomogáts Béla neves 

irodalomtörténész is részt vesz. 

 

A legtöbb szerbiai polgár homofób, vallásilag intoleráns és idegengyűlölő 
2013. március 21. – Vajdaság Ma 

A szerbiai polgárok több mint egyharmada, egészen pontosan 36 százaléka véli úgy, hogy 

az országban növekedett a diszkrimináció mértéke a három évvel ezelőtti helyzethez 

képest, 37 százalékuk szerint pedig e jelenség leginkább a foglalkoztatás terén észlelhető – 

áll az esélyegyenlőségi biztos évi beszámolójában. A biztos a sorrendben harmadik 

jelentésében a 2012. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakot vizsgálta. A szerb 

parlamentnek átnyújtott dokumentumból kiderül, a diszkrimináció nagyon elterjedt a 

szerbiai társadalmi élet minden területén. 

 

A KMKSZ nyilatkozata a magyarellenes provokációkkal kapcsolatban 
2013. március 21. – Kárpátalja 

„A KMKSZ sajnálattal állapítja meg, hogy az utóbbi időben Kárpátalján elszaporodtak a 

magyarokat nemzeti mivoltukban érintő atrocitások. A vereckei emlékmű, a Petőfi-szobor, 

s több más magyar emlékjel meggyalázása is ebbe a kategóriába tartozik. Ezek közé 

sorolható a magyar nemzeti ünnep alkalmából kokárdát viselő diákokat a napokban ért 

inzultus is.” 

 

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének közgyűlése 
2013. március 21. – Kárpátalja 

Március 16-án került sor a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének közgyűlésére, 

melyen Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke tartott 

beszámolót, majd Kovács Miklóst, a KMKSZ elnöke az ukrajnai és anyaországi politikai 

helyzetet elemezte. 

 

Mindenáron át kell örökíteni az anyanyelvet és a kultúrát 
2013. március 21. – Kárpátalja 

A felső-Tisza-vidéki magyarság előtt álló feladatokról, a magyar oktatás helyzetéről és a 

kulturális programok bővítéséről, az anyaországi támogatásokról, pályázati lehetőségekről 
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és a jövőbeli tervekről esett szó többek között a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű 

Szervezetének múlt vasárnap Rahón megtartott közgyűlésén. 

 

Legfontosabb szempont a kárpátaljai magyarság érdeke 
2013. március 21. – Kárpátalja 

Március 15-én tartotta közgyűlését a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete. A 

közgyűlésen jelen volt Farkasné Bőcs Judit beregszászi magyar konzul, Michels Antal 

beregszászi római katolikus plébános, valamint Bárdos István, a Beregszászi Bendász 

Dániel Cserkészcsapat parancsnoka. 

 

A munkácsiak a podheringi emlékműnél ünnepeltek 
2013. március 21. – Kárpátalja 

Március 15-én az erős széltől kísért, tomboló hóvihar sem szabhatott gátat annak, hogy 

Munkács magyarsága megemlékezzen az 1848. március 15-én kezdődött magyar 

forradalom és szabadságharcról. Az ünnepségre Podheringnél, az 1849. április 22-én vívott 

győztes ütközetnek emléket állító obeliszknél került sor a KMKSZ Munkácsi Városi 

Szervezetének szervezésében. 

 

Ünnepeltek a magyar közösségek 
2013. március 21. – Kárpátalja 

Szalókán március 15-én a református parókián méltatták 1848–49-es szabadságharcunk 

165. évfordulóját. Nagyné Fekete Zsuzsanna, a szalókai Nyitnikék Alapítványi Zeneiskola 

vezetője, a helyi református gyülekezet kántora köszöntötte a rendezvény meghívott 

vendégeit és a megjelenteket, legfőbbképpen Nagy Bercelt, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium (KIM) Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetfőnökét. 

 

Az a nép szabad, amely a szabadság árát megfizeti 
2013. március 21. – Kárpátalja 

Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében 

tartotta meg március 15-i központi ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ). 

 

Üzenjük az ukrán hatalomnak, hogy elítéljük az áldemokráciát! 
2013. március 21. – Kárpátalja 

Nagyszőlős magyarsága a Perényi Zsigmond Középiskola dísztermében emlékezett meg a 

magyar szabadság napjáról. A rendezvényt Kudron Zoltán, a KMKSZ városi 

alapszervezetének elnöke nyitotta meg, üdvözölve a megjelenteket, köztük a meghívott 

vendégeket: Barta Józsefet, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, 

Milován Sándor megyei tanácsi képviselőt, Dánics Évát, a Nagyszőlősi Járási Állami 

Közigazgatási Hivatal elnökhelyettesét, Bocskai István polgármestert. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpataljalap.net/2013/03/22/legfontosabb-szempont-karpataljai-magyarsag-erdeke
http://www.karpataljalap.net/2013/03/22/munkacsiak-podheringi-emlekmunel-unnepeltek
http://www.karpataljalap.net/2013/03/22/unnepeltek-magyar-kozossegek
http://www.karpataljalap.net/2013/03/22/az-nep-szabad-amely-szabadsag-arat-megfizeti
http://www.karpataljalap.net/2013/03/22/uzenjuk-az-ukran-hatalomnak-hogy-eliteljuk-az-aldemokraciat


 

 

 

 

 

 
12 

 

A horvátországi magyarság megmaradása a tét 
2013. március 21. – Új Magyar Képes Újság 

Most, a beiratkozás időszakában a szülőkre hárul az iskolaválasztás felelősségteljes 

feladata. Mostani döntésük nagymértékben befolyásolni fogja gyermeküket abban, hogy 

magyar önazonosság-tudata, nyelvismerete, kultúrája fejlődni, erősödni fog-e. A 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma módszertani csomagot, valamint egy egyszeri 

pénzösszeget is a szülők rendelkezésére bocsát tankönyvvásárlás céljából.  

 

Digitalizált óravázlatok: folytatódik a projekt 
2013. március 21. – Új Magyar Képes Újság 

Az anyanyelvet oktató pedagógusok tevékenységének hatékonyabbá tétele céljából a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának szakemberei tavaly elkészítették a 

digitalizált óravázlatokat az 5. osztály részére, ennek folytatásaként készült most el a 6. 

osztály tanításához is a segédanyag. 

 

A muravidéki magyarok és a karintiai szlovének első találkozása 
2013. március 21. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vendége volt a karintiai 

szlovének gazdasági küldöttsége. A sokéves tapasztalattal rendelkező vendégeket Horváth 

Ferenc, a csúcsszervezet elnöke, valamint Balaskó József, a gazdasági és Hancsik József, a 

mezőgazdasági bizottság elnöke fogadta. A tapasztalatcseréről és a megbeszéltekről 

sajtóértekezleten tájékoztatták a nyilvánosságot. 

 

A kárpátaljai oktatási modellek tanulságai 
2013. március 21. – RTV Slovenija Hidak 

A kárpátaljai oktatási modellek tanulságait mutatta be prof. dr. Csenicskó István a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, nyelvész, 

kétnyelvűség-kutató szlovéniai előadásai során. A lendvai Bánffy Központban tartott 

előadást. 
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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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