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Semjén Zsolt a KMKSZ elnökével tárgyalt 
2013. március 26. – MTI, hirado.hu 

A kárpátaljai magyar közösségek helyzetét tekintette át egyebek között Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke keddi budapesti találkozóján. Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke jelezte: a konzultációra Mikola Azarov ukrán miniszterelnök 

szerdán kezdődő hivatalos látogatásával kapcsolatban került sor, annak - a külhoni magyar 

kisebbségi vezetőkkel folytatott - megbeszélés-sorozatnak részeként, mely a szomszédos 

államok vezetőinek magyarországi látogatását előzi meg. 

 

Böröcz: A közmédia megújulásának része a külhoni médiaműhelyek segítése 
2013. március 26. – MTI, hirado.hu 

Az elmúlt két évben a közmédia reformjának szerves részét képezte a külhoni 

médiaműhelyek és a tudósítói hálózat egységesítése - mondta a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottságának ülésén, ahol az MTVA Kós Károly Kollégiumáról nyújtott 

tájékoztatást. Böröcz István közölte: a tavaly nyáron létrejött kollégium - amelyben 

minden elcsatolt országrész képviselteti magát - folyamatos kapcsolatot tart a külhoni 

partnerekkel, és fórumot teremt a határon túli magyar sajtó véleményének 

meghallgatására. Mint mondta, az autonóm testület folyamatos tájékoztatást ad a 

közmédia vezetése számára a tapasztalatairól. 

 

Az Amnesty International is számon kéri a vajdasági magyarok védelmét 
2013. március 26. – MTI, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Az Amnesty International azt kéri a szerb hatóságoktól, hogy biztosítsák a magyar 

nemzetiségűek védelmét – olvasható a jogvédő szervezet kedden MTI-hez eljuttatott 

közleményében. A szervezet ugyanakkor üdvözli, hogy a szerb miniszterelnök és a 

vajdasági autonóm tartományi hatóságok elkötelezettek a magyar kisebbség jogainak 

garantálását illetően. A szervezet megjegyzi, hogy az európai uniós csatlakozás 

feltételeként Szerbia köteles a kisebbségek jogainak védelmét biztosítani, ugyanakkor a 

szerbiai diszkriminációt vizsgáló kutatásai azt mutatják, hogy a hatóságok gyakran nem 

garantálják megfelelően a kisebbségek jogait. 

 

Milliók az RMDSZ-nek 
2013. március 26. – Krónika 

Idén is az RMDSZ kapja a legnagyobb összeget abból a pénzalapból, amelyet a 2013-as 

költségvetés az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala rendelkezésére bocsátott a kisebbségek 

támogatása céljából, és az összeg is nagyobb, mint az elmúlt két évben kapott pénz. Az 

összeg elosztásáról kormányhatározat rendelkezik. Az összesen 81,3 millió lejből (2012- E
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ben 79,2, 2011-ben pedig 73,7 millió lej volt a támogatás) az RMDSZ több mint 18 millió 

kap (2012-ben a szövetségnek jutó összeg 17,1, tavalyelőtt pedig 15,98 millió lej volt). 

 

EMNP: a létező regionális identitások alapján kell meghúzni a régióhatárokat 
2013. március 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint a Romániában ma is élő regionális identitások 

alapján kell meghúzni a régióhatárokat a küszöbönálló közigazgatási átszervezésben. Toró 

T. Tibor, az EMNP elnöke egy csíkszeredai sajtótájékoztatón mutatta be pártja 

elképzeléseit a romániai közigazgatás átszervezésére vonatkozóan. Az EMNP szakértői 

csoportja által elkészített tervezet Romániát 12 régióra és három „metropoliszrégióra” 

osztaná. 

 

Kétnyelvű tábla-akciót indít Marosvásárhelyen a CEMO 
2013. március 26. – transindex.ro 

Újabb, kétnyelvűséggel kapcsolatos akciót indított el a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

(CEMO), amelynek révén hozzájárulna Marosvásárhely egynyelvű - román - nyelvi 

tájképének megváltoztatásához. A CEMO kétnyelvű kaputáblák felszerelésére buzdítja a 

város nagyjából száz, belvárosi utcájában lakókat. „Kétnyelvű kaputáblák 

Marosvásárhelyen” elnevezésű akciójuk során önkénteseik felkeresik a magánházak 

tulajdonosait - román és magyar anyanyelvűeket egyaránt - akik számára felajánlanak két 

különböző típusú, kétnyelvű feliratot tartalmazó kaputáblát: „Vigyázz! Autóbejárat!” és 

„Vigyázz! Kutya” szövegezéssel. 

 

Pert nyert Brassai Attila professzor a MOGYE ellen 
2013. március 26. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Krónika 

Pert nyert Brassai Attila professzor a MOGYE ellen abban az ügyben, amelyben az orvosi 

egyetem vezetősége azzal vádolta meg az oktatót, hogy megsértette az akadémiai közeg 

iránti lojalitást, amikor az EP-ben szólalt fel a MOGYE-charta kapcsán – jelentette be 

kedden Marosvásárhelyen Kincses Előd, Brassai Attila ügyvédje. „A marosvásárhelyi 

fellebbviteli bíróság nem adott helyet a MOGYE óvásának és az 1000 lejes perköltség 

megtérítésére kötelezte az egyetemet” - mondta Kincses. 

 

Hajpánt-ügy: írásbeli megrovásban részesült az iskola vezetősége 
2013. március 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro, manna.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, 

Nyugati Jelen, Krónika, Népszabadság 

Írásbeli megrovásban részesítette a Kovászna Megyei Főtanfelügyelőség a kovásznai 

Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoport igazgatóját és két aligazgatóját a hajpánt-ügyben 

történő téves eljárásuk miatt. A kovásznai vegyes tannyelvű iskola azok után került a 

figyelem középpontjába, hogy osztályfőnöke elvette Sabina Elena diáklánytól a hajába 

kötött trikolór szalagot, amellyel március 15-én jelent meg az iskolában. A lányt az 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72382
http://itthon.transindex.ro/?hir=32523
http://itthon.transindex.ro/?hir=32527
http://itthon.transindex.ro/?hir=32529


 

 

 

 

 

 
4 

incidens után az igazgatóságra hívatták, ahol több kérdést is feltettek neki, annak 

kiderítésére, hogy mi motiválta gesztusát. 

 

Magyar megyék, román régiók 
2013. március 26. – Erdély Ma, hvg.hu 

Markó Béla írása az árpádsávos lobogós, románellenes bekiabálásokkal fűszerezett 

tüntetésről, a forintcsinálta erdélyi politikusokról, a romániai magyar érdekvédelem 

elmúlt huszonhárom évének lenullázásáról és Bukarest centralizációs törekvéseiről. 

 

Szabó Ödön a HTMP-ről: ötletemet valaki jónak találta 
2013. március 26. – maszol.ro 

„Lám, azt ötletemet valaki mégis jónak tartotta” – jelentette ki a maszol.ro-nak kedden 

Szabó Ödön a Határon Túli Magyarok pártjának bejegyzéséről. Az RMDSZ-es képviselőt 

azért keresték meg, mert tavaly szintén felvetette egy Magyarországon bejegyzendő 

határon túli párt létrehozását. „Én egy olyan kezdeményezésre gondoltam, amit az RMDSZ 

vállaljon fel, de örülök, hogy ez megfogalmazódott másokban is, ha nem is éppen úgy, 

ahogy én elképzeltem” – mondta Szabó Ödön, aki a HTMP elnökét, Egri Pétert nem 

ismeri. A képviselő tudomása szerint a mostani pártbejegyzéshez az RMDSZ-nek semmi 

köze nincs. Ezt megerősítette a maszol.ro-nak Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára is. 

 

A HTMP a maszol.ro-n keresztül keresné meg az RMDSZ-t 
2013. március 26. – maszol.ro 

A maszol.ro-n keresztül venné fel a kapcsolatot Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es 

képviselővel Egri Péter, a Határon Túli Magyarok Pártjának (HTMP) elnöke. A 

Magyarországon bejegyzett alakulat vezetője kedden délután e-mailben válaszolt a portál 

megkeresésére, megelőlegezve, hogy a közeljövőben egy hosszabb lélegzetű interjúban is 

kész ismertetni a HTMP terveit. 

 

Széleskörű ügyfélfogadási programot tartanak az RMDSZ marosvásárhelyi 
szervezeténél 
2013. március 26. – transindex.ro 

„Az RMDSZ februárban indította el Mikó Imre kisebbségi jogvédelmi szolgálati 

programját, amely fogadóórák keretén belül nyújt segítséget azoknak, akiket magyar 

nemzetiségük miatt hátrányos megkülönböztetés ért, vagy kisebbségjogi tanácsadásra, -

orvoslásra szorulnak. A kezdeményezés számos megyében ingyenes fogadóórákkal is 

kiegészült, ahol jogászok, ügyvédek, önkormányzati képviselők, politikusok várják az 

érdeklődőket”- mondta Kovács Péter főtitkár, majd hozzátette, "a jogi tanácsadással 

egyidejűleg, minden megyei és területi RMDSZ szervezetnél bővítettük az ügyfélfogadási 

programot, amely során a vezetőség tagjai, megyei- és városi tanácsosok naponta 

rendelkezésére állnak mindazoknak, akik problémával fordulnak hozzájuk". 
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Udvarhelyi a legfiatalabb kártyaigénylő 
2013. március 26. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Egy udvarhelyi hétéves tanuló a legfiatalabb a székelyföldi diákigazolványt (Sic Card) 

igénylők között, neki még ezen a héten ünnepélyes keretek között átadják első hivatalos 

dokumentumát. Székelyudvarhelyen eddig 160-an kérték az ingyenes kártyát, melyek 

segítségével a diákok különféle kedvezményekben részesülnek Székelyföldön. 

 

Testvérkapcsolat határtalanul 
2013. március 26. – Péter Beáta – szekelyhon.ro 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! elnevezésű pályázatának köszönhetően 

harminc tatabányai diák és négy kísérőtanár vendégeskedett a csíkszeredai Kájoni János 

Szakközépiskolánál az elmúlt napokban. A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és 

Kollégium Tagintézménye a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és 

Szakiskola diákjai voltak a vendégek, akik az itteni népszokásokkal, hagyományokkal, 

gasztronómiával ismerkedtek és gyűjtőmunkát végeztek. 

 

Az EPP az MKP kérésére az RMDSZ támogatásával elítélte Robert Ficót 
2013. március 26. – maszol.ro, Krónika 

Közleményben ítélte el az Európai Néppárt politikai közgyűlése a felvidéki Magyar 

Közösség Pártja javaslatára Robert Fico szlovák miniszterelnök nemrégiben tett 

kisebbségellenes kijelentéseit.  A határozati javaslatot Csáky Pál, az MKP elnökségi tagja 

terjesztette elő, ezt követően Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi titkára szólalt fel. 

Beszédében elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy európai tagállam miniszterelnöke 

másodrangú állampolgároknak nevezte a magyarokat. 

 

A gyermek az anyanyelvén tudja a legkönnyebben felépíteni tudását 
2013. március 26. – Demény Ágnes – Nyugati Jelen 

Minden magyar gyermek számít címszó alatt az RMDSZ idén másodjára indítja útjára 

országos beiskolázási kampányát, amely arra biztatja a magyar és etnikai szempontból 

vegyes családokat, hogy írassák magyar osztályba gyermekeiket. „Az RMDSZ Arad megyei 

szervezete fontosnak tartja, hogy növekedjen az Arad megyei magyar oktatásban részt 

vevő tanulók száma, és lehetőség szerint, minden magyar gyermek anyanyelvén tanuljon. 

Első körben az előkészítő, illetve az I. osztályba készülő gyermekeket, illetve azok szüleit 

célozzuk meg” – mondta el Hadnagy Dénes, a megyei beiskolázási kampány irányítója, az 

RMDSZ Arad megyei választmányának titkára, az oktatási bizottság tagja. 

 

Bővíti kínálatát a CEMO 
2013. március 27. – Krónika 

Átalakította és kibővítette a nyelvi jogokhoz, illetve a kisebbségi érdekérvényesítéshez 

kapcsolódó, ingyenes jogsegély-szolgáltatását a 2007-ben alapított marosvásárhelyi Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (CEMO). Az ügyfeleket hetente három alkalommal fogadják. A 
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felvilágosítási, illetve tájékoztatási igényeket és panaszokat, sérelmeket a fogadóórák 

keretében beszélik meg, és ingyenes jogi tanácsadást is biztosítanak, szükség esetén pedig 

beadványszerkesztést, fellebbezés megírását és egyszerűbb ügyekben hatóság előtti 

képviseletet vállalnak – tájékoztatott a CEMO vezetője, Szigeti Enikő. A szervezet ingyenes 

jogsegély-szolgáltatását márciusban és áprilisban a Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatja, 

azután pedig önkéntes alapon folytatják. 

 

Államosítás Biharban? 
2013. március 27. – Krónika 

Visszaperelné a Bihar Megyei Tanács azt a telket, amelyet a restitúciós törvény alapján 

még 2003-ban visszakapott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A per 

elindításáról tegnapi rendes ülésén szavazott a testület, az RMDSZ-es tanácsosok 

ellenszavazatai mellett. A Barátka község területén található telket korábban már 

megpróbálta visszaperelni a megyei önkormányzat, ám a bíróság akkor az egyház javára 

döntött. 

 

Az Európai Néppárt elítéli Fico kisebbségellenes megnyilvánulásait 
2013. március 26. – MTI, bumm.sk 

Az Európai Néppárt (EPP) politikai közgyűlése elítélte kedden Brüsszelben Robert Fico 

szlovák miniszterelnök kisebbségellenes megnyilvánulásait. 

 

Berényi: a Híd klientúrát épít 
2013. március 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Berényi József, az MKP elnöke is értékelte a Fico-kormány hatalomra kerülése óta eltelt 

egy évet. Szerinte nem igazán történt semmi azóta, Fico pedig látja, hogy fogy a magyar, 

ezért nem támad. A Most-Híd Berényi szerint kormánybiztosa révén klientúrát épít. 

 

Bárdos: Ha elkezdünk siránkozni, azzal semmit sem fogunk elérni 
2013. március 26. – bumm.sk 

Bárdos Gyula pár hónapja vezeti a Csemadokot. Az MKP vezetőségéből igazolt át, de mégis 

elutasítja kirekesztést, elmondása szerint azok irányába is nyitni kell, akik eltávolodtak a 

magyar kultúrától. A kormánybiztossal való tárgyalást korrektnek találta. 

 

Palóc Húsvét a füleki várban 
2013. március 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Húsvéthétfőn hagyományos ünnepi rendezvényével várja az érdeklődőket a Füleki 

Vármúzeum, felelevenítve a szlovákiai magyarság táncait, zenéjét és népi szokásait - 

tájékoztatta az MTI-t a vármúzeum igazgatója kedden. 
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Májusra lehet kész Rákóczi mellszobra 
2013. március 27. – Új Szó 

Összegyűlt a szükséges összeg, és megkezdődött II. Rákóczi Ferenc borsi mellszobrának 

helyreállítása. A felújítás irányításának jogát azonban a helyi önkormányzat és a II. 

Rákóczi Ferenc Polgári Társulás is magának követeli. 

 

Egy aláírás hiányzik 
2013. március 27. – Tápai Renáta – Magyar Szó 

Az elmúlt napokban többen is tettek pedagógusi alkalmassági vizsgát a foglalkoztatásügyi 

szolgálat kirendeltségeiben, és több pedagógus is jelezte, hogy sem magyar teszteket, sem 

magyar pszichológust nem kaptak a szóbeli részhez. A Magyar Nemzeti Tanács (MNT), a 

Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenlőségi Titkárság és a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat háromoldalú megállapodást kötött 2012-ben az oktatási 

foglalkoztatottak magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági tesztelésének bevezetéséről a 

Vajdaságban. E megállapodás mentén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat három 

vajdasági kirendeltségében 2012. október 13-a és december 3-a között 64 tesztelést 

folytattak le magyar nyelven az MNT-vel szerződéses jogviszonyban álló magyar nyelvű 

pszichológusok – mondta el Beretka Katinka, az MNT hivatalos nyelvhasználatért felelős 

tanácsosa. 

 

Kacin: Vajdaság vezeti Szerbiát az EU-ba 
2013. március 26. – Vajdaság Ma 

Jelko Kacin, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője keddi, Pásztor Istvánnal és 

Dušan Jakovljevvel, a vajdasági parlament elnökével és alelnökével történt találkozóját 

követően elmondta, Vajdaságnak kulcsfontosságú szerepe van Szerbia európai 

integrációjában. 

 

Konzuli nap volt Temerinben 
2013. március 26. – Vajdaság Ma 

Kihelyezett fogadónapot tartott kedden Temerinben Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. A CMH irodában ezúttal Tóth Anikó konzul öt ügyintézővel fogadta a 

magyar állampolgárságot kérelmezőket. Legutóbb két hónappal ezelőtt jártunk 

Temerinben. Továbbra is töretlen az érdeklődés, folyamatosan fogadjuk az ügyfeleket – 

mondta a konzul. 

 

Pásztor István: Koszovó után Vajdaság státuszát kell rendezni! 
2013. március 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A koszovói kérdés megoldási lehetőségeiről tárgyalt Pásztor István, a tartományi 

parlament elnöke Brüsszelben Jelko Kacinnal, az Európai Parlament szerbiai 
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http://www.magyarszo.com/hu/1922/kozelet_oktatas/94332/Egy-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1s-hi%C3%A1nyzik.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15220/Kacin-Vajdasag-vezeti-Szerbiat-az-EU-ba.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15218/Konzuli-nap-volt-Temerinben.html
http://pannonrtv.com/web/?p=53152
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jelentéstevőjével. A megbeszélésen ezenkívül szó esett Vajdaság Szerbián belüli státuszáról 

is. Brüsszeli találkozójuknak Koszovó kérdése adott aktualitást, mivel úgy tűnik, ezen áll 

vagy bukik Szerbia uniós jövője. Az elmúlt időszak fejleményei azonban mindenképp 

reménykedésre adnak okot. 

 

Szabadkai Rádió: A privatizáció megszűnést vagy leépülést jelentene 
2013. március 26. – Vajdaság Ma 

A köztájékoztatási törvény tervezete a sajtószabadság szavatolása érdekében az állami, 

illetve önkormányzati alapítású médiaházak, így a Szabadkai Rádiómagánosítását is 

előirányozza. Toni Bedalov, az intézmény igazgatója a Vajdaság Mának nyilatkozva 

hangsúlyozta, a privatizáció veszélybe sodorná a négy nyelven sugárzó, immáron több 

mint négy évtizedes múltra visszatekintő intézmény működését. Németh Ernő, a magyar 

szerkesztőség vezetője a kisebbségek jogainak sérülését és a médiaházak mint szellemi 

műhelyek esetleges megszűntét látja a fő problémának. 

 

Nincs pénz a magyar tankönyvekre 
2013. március 26. – Vajdaság Ma 

Több jóváhagyott könyv, egészen pontosan 34 magyar címszó hiányzik a tankönyvek 

katalógusából – tájékozódott a Magyar Nemzeti Tanács. A problémát a pénztelenség, 

valamint a jogi rendelkezések figyelmen kívüli hagyása okozza. Több kisebbség képviselői 

is panaszkodtak arra, hogy hiányoznak egyes tankönyvek az adott nyelveken. Az MNT-t 

március elején az iskolákból értesítették, hogy a Tankönyvkiadó Intézet által szétküldött 

listákon nem találhatóak meg egyes magyar nyelvű tankönyvek. 

 

Balkáni megfélemlítés 
2013. március 27. - Ágoston Balázs - Demokrata 

Újabb koncepciós per körvonalai kezdenek látszani a Vajdaságban. A temerini fiúk esete 

sokak számára ismerős, az öt vádlottat hatvanegy évre ítélte el a szerb bíróság egy 

drogkereskedő megveréséért. Tavaly októberben egy temerini sörözőben verekedett össze 

öt magyar fiatal szerb fiatalokkal. Bár ők hívtak rendőrt mégis úgy tűnik, hogy rosszul 

tették azt. A jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő magyar fiatalok ügye már 

nemzetiségi színezetet is kapott. Jellemző az ügyre, hogy a fiatalokat üldöző túlerőben lévő 

szerb fiatalok közül már senki nem ül a vádlottak padján. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. március 27-i számában olvasható.) 

 

EB: Horvátország kész az uniós csatlakozásra 
2013. március 26. – MTI, bumm.sk, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Horvátország teljesíti a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeket és 

követelményeket, s készen áll az Európai Unióhoz való teljes jogú tagságra 2013. július 1-

jén - állapította meg az Európai Bizottság utolsó monitoring jelentésében, amelyet Stefan H
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5509/Szabadkai-Radio-A-privatizacio-megszunest-vagy-leepulest-jelentene.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15215/Nincs-penz-a-magyar-tankonyvekre.html
http://www.bumm.sk/80315/eb-horvatorszag-kesz-az-unios-csatlakozasra.html
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Füle, az Európai Unió bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa mutatott be 

kedden Zágrábban. 

 

Március 15-e a szórványban 
2013. március 26. – Új Magyar Képes Újság 

A vinkovcei magyar egyesület március 19-én, a Zágráb megyei magyarok pedig március 

23-án emlékeztek meg a magyar forradalom és szabadságharc kezdetének 165. 

évfordulójáról. A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület ünnepi megemlékezésén az egyesület 

kórusa a március 15-i eseményeket idéző versekkel és dalokkal lépett közönség elé. A 

rendezvényen jelen volt Vinkovci polgármestere és Nádudvary-Wagner Ekaterina, városi 

magyar kisebbségi képviselő is. 

 

Miért ismeretlen az „összetartás” fogalma a Muravidéken??? 
2013. március 26. – RTV Slovenija Hidak 

Második ülését tartotta tegnap a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa. Kezdetben úgy 

tűnt, hogy a délután 1 órára összehívott ülés nagyon hamar véget ért, de aztán mégis, 

szinte az esti órákig elhúzódott. A napirenden, egyebek közt, a régió 2014-2020 közti 

időszak fejlesztési programjának tervezete is szerepelt. 

 

5 millió forint a művelődési intézetnek 
2013. március 26. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Kormány a Bethlen Gábor Alapon keresztül 5 millió forintos támogatást biztosít 

a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek programjai megvalósításához. A művelődési 

intézet nemzeti jelentőségű intézményként szerepel az alapnál.  

 

Újra vasút kötheti össze Felsőőrt és Szombathelyt 
2013. március 26. – MTI 

Szombathely és Felsőőr polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 

munkacsoportot alakítottak a két települést összekötő vasútvonal újjáélesztésére. A 

vonalon a második világháború óta nem volt vasútközlekedés, évtizedek óta először került 

látható közelségbe az újraindulás esélye. Az együttműködés fő célja a közös, hosszú távú 

térségfejlesztés, ami Európai Uniós keretből valósulhat meg. 
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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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