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Csehországban is lehetővé teszik a kettős állampolgárságot 
2013. március 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap 

Csehországban is lehetővé teszik a kettős állampolgárságot; a kormány tervezetét szerdán 

hagyta jóvá a prágai képviselőház. Amennyiben az új állampolgársági törvényt a szenátus 

is jóváhagyja és az államfő aláírja, a tervek szerint 2014. január 1-jén életbe lép. Az önálló 

Cseh Köztársaság megalakulása óta olyan szabályozás van hatályban, hogy egy új 

állampolgárság felvételével az érintettek automatikusan elvesztik eredeti cseh 

állampolgárságukat. 

 

Üdvözölte Semjén a kettős állampolgárságról szóló prágai döntést 
2013. március 27. – MTI, hirek.sk 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes közleményben üdvözölte, 

hogy a prágai képviselőház szerdán jóváhagyta a cseh kabinet kettős állampolgárságra 

vonatkozó javaslatát. A kereszténydemokrata politikus az MTI-nek küldött közleményében 

úgy értékelte: a javaslat elfogadása a térség számára fontos és előremutató. 

 

Leszerelték a Kovászna megyei prefektusi hivatal előtt lévő Székelyföld-táblát 
2013. március 27. – Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Magyar 

Hírlap 

Kedden este eltávolította az RMDSZ a korábban saját maga által felállított nagyméretű 

„SIC – Terra Siculorum" feliratú táblát. A tábla a Kovászna megyei prefektúrával szemben 

állt. Dumitru Marinescu Kovászna megyei prefektus szerdán azt mondta, hogy örül az 

RMDSZ azon döntésének, hogy eltávolította a pannót. A prefektus szerint ez „egy lépés a 

normalitás és a megegyezés felé" – írja az Agerpres. 

 

Bátorságpróba 
2013. március 28. - Riba István - HVG 

A választások felé közeledve a határon túli magyarok szavazati joga fontos kérdéseket vet 

fel. Még nincs tisztázva, hogy milyen formában tehetik le, ha egyáltalán le akarják tenni 

voksukat, valamelyik magyarországi párt mellett. A legvalószínűbb megoldás a levélben 

szavazás, azonban így lényegében kiderül, hogy ki kérvényezte és kapta meg a magyar 

állampolgárságot. Nem lehetett tudni, Volner János kérdéséig azt sem, hogy mennyien, 

illetve honnan adták be az állampolgársági kérelmüket, azonban ez a múlt héten 

nyilvánossá vált. Azonban kérdés, hogy mekkora veszélyben vannak ezek az 

állampolgárok, egyáltalán vissza lehet-e követni a statisztikai adatokból, hogy ki 

kérvényezte a magyar állampolgárságot.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. március 28-i számában olvasható.) 
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http://www.bumm.sk/80390/csehorszagban-is-lehetove-teszik-a-kettos-allampolgarsagot.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/27/19/Udvozolte_Semjen_a_kett_s_allampolgarsagrol_szolo_pragai_dontest.aspx?source=hirkereso
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138377&cim=leszereltek_a_kovaszna_megyei_prefektusi_hivatal_elott_levo_szekelyfold_tablat
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Az RMDSZ szerint az EMNP tőle másolta a régiós tervezetét 
2013. március 27. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Az RMDSZ úgy véli, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szakértői csoportja tőle másolta a 

Románia regionális átszervezésére vonatkozó tervezetét, amelyet kedden mutattak be az 

EMNP vezetői. Az RMDSZ szerdai hírlevelében Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára úgy 

vélekedett, hogy az EMNP „lemásolta” az RMDSZ által 2010-ben benyújtott 

régióátszervezésre vonatkozó törvénytervezetét. 

 

Az EMNP: nem az RMDSZ-től másoltuk régiótervezetünket 
2013. március 27. – maszol.ro 

Az EMNP Románia regionális átalakítására tett javaslata egy olyan tudományos munkán 

alapul, amely öt évvel az RMDSZ törvénytervezete előtt jelent meg – közölte szerdán az 

Erdélyi Magyar Néppárt Kovács Péter vádjaira reagálva. Az RMDSZ főtitkára azt 

nyilatkozta, hogy az EMNP kedden, Csíkszeredában ismertetett javaslata a szövetségre 

régióátszervezésre vonatkozó törvénytervezetét másolja le. 

 

Újabb feljelentést tett az RMDSZ magyarellenes futballszurkolók ellen 
2013. március 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

A Mikó Imre kisebbségi jogvédelmi szolgálatához érkező jelzést követően, az RMDSZ 

bűnügyi keresetet nyújtott be az ügyészséghez amiatt, hogy a román labdarúgó válogatott 

keddi, március 26-i, amszterdami mérkőzésén román szurkolók egy csoportja 

diszkriminatív feliratot függesztett ki. A Hollandia - Románia világbajnoki selejtező 

mérkőzésen román szurkolók, a március 18-i magyar zászlóégetésre utalva. ,,Egy 

rongyégetésért letartoztatni akarjátok, miközben éveken keresztül mosolyogva tűrtétek az 

RMDSZ állampolitikaként hangoztatott etnikai terrorizmusát” szövegű feliratot helyeztek 

el a nézőtéren, ezáltal meggyaláztak egy magyar nemzeti szimbólumot, és nyíltan etnikai 

diszkriminációra uszítottak – közölte szerdán Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. 

 

Nem élvez prioritást a MOGYE-n a magyar tagozat létrehozása a rektor 
szerint 
2013. március 27. – transindex.ro 

Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

rektora szerint nem tartozik a magyar tagozat megalapítása az egyetem sürgősen 

elintézendő témái közé, azonban tárgyalni fognak erről idén a szenátus képviselői.  

 

Kulturális pályázatírási tanácsadást indít az RMDSZ 
2013. március 27. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Áprilisban indítja útnak hét állomásos, pályázatíró tanácsadó körútját az RMDSZ 

Kulturális Főosztálya, amelynek keretében kétnapos képzéseken, szakemberek 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72410
http://maszol.ro/index.php/belfold/10529-az-emnp-nem-az-rmdsz-tol-masoltuk-regiotervezetunket
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72412
http://itthon.transindex.ro/?hir=32533
http://itthon.transindex.ro/?hir=32533
http://itthon.transindex.ro/?hir=32539
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bevonásával a hazai és Európai Uniós pályázási rendszert, valamint az Európai Unió 

kulturális keretprogramjával kapcsolatos tudnivalókat ismertetik meg a résztvevőkkel. 

Etnikai konfliktust generáló a média? 
2013. március 27. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Ronthatja a román – magyar kapcsolatot a média, amennyiben közvetítő szerepét nem 

tölti be felelősségteljesen. Dan Manolachescu sepsiszentgyörgyi újságíró szerint nem jó 

irány, amely fele az országos média jelenleg tart. Szász Attila, az Országos Audiovizuális 

Tanács volt tagja szerint a médiában feszültségkeltésképpen valóban csúsztatások, 

túlzások jelentek meg az utóbbi időben. 

 

Ponta a hajpánt-ügyről: nem akarom, hogy a dolgok elharapózzanak 
2013. március 27. – Erdély Ma, Szabadság 

Victor Ponta miniszterelnök megköszönte a tanügyminiszternek, hogy ennyire 

intelligensen és diplomatikusan kezelte a kovásznai nemzeti színű szalagot viselő kislány 

ügyét, rámutatva, hogy nem szeretné, ha a dolgok elmérgesednének és elszabadulnának a 

szélsőséges megnyilvánulások, ugyanakkor a visszaéléseket sem akarja elfogadni. 

 

Workshop Csíkszeredában: mire jók a régiók? 
2013. március 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A régiók témakörében szervezett szerdán workshopot Hargita Megye Tanácsa a 

csíkszeredai megyeházán. A műhelymunkára az ország több térségéből érkeztek 

szakemberek. A régióátalakítás nem cél, hanem eszköz, jelentette ki megnyitóbeszédében 

Borboly Csaba, a házigazda Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki arról beszélt, hogy 

sürgősen le kell venni a napirendről a témát, mint politikai-etnikai kérdést, mert ha a 

régiók témáját ezek mentén kezelik, abból a románok és a magyarok is csak veszíthetnek. 

 

Nem árul zsákbamacskát a Néppárt 
2013. március 27. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Március elején tartotta tisztújító gyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi 

szervezete: Zakariás Zoltánt (akit később az udvarhelyszéki szervezet elnökéül 

választottak) Jakab Attila váltotta. A Néppárt udvarhelyi szervezetének, az önkormányzati 

képviselő-testületnek, a városvezetőségnek a tevékenységéről, valamint a 2013-as városi 

költségvetés részleteiről faggatták a szervezet elnökét. 

 

Azonosították a magyar trikolór meggyalázóit 
2013. március 27. – maszol.ro, Szabadság, Krónika 

Azonosította a kolozsvári csendőrség azokat a személyeket, akik pénteken a kovásznai 

hajpántos diáklánnyal szolidarizáló tüntetetésen lábbal tiporták a Mátyás-szoborcsoport 

talapzatán elhelyezett, piros-fehér-zöld szalagos emlékkoszorúkat – tájékoztatott szerdán 

a Kolozs megyei RMDSZ-szervezet.  
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138366&cim=etnikai_konfliktust_generalo_a_media_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138410&cim=ponta_a_hajpant_ugyrol_nem_akarom_hogy_a_dolgok_elharapozzanak
http://maszol.ro/index.php/gazdasag/10519-workshop-csikszeredaban-mire-jok-a-regiok
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/nem-arul-zsakbamacskat-a-neppart
http://maszol.ro/index.php/belfold/10504-azonositottak-a-magyar-trikolor-kolozsvari-meggyalazoit


 

 

 

 

 

 
5 

Fejpántbotrány: a főtanfelügyelő leváltását kéri a PNL 
2013. március 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A háromszéki főtanfelügyelő leváltását kéri a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

sepsiszentgyörgyi szervezete. Mădălin Guruianu, a párt helyi elnöke ezt azzal indokolta, 

hogy Keresztély Irma az RMDSZ színeiben a Kovászna megyei tanács tagja, és leváltása 

lenne az első lépés a politikai és az oktatási tevékenységek szétválasztása felé. 

 

Tisztújítás a háromszéki Néppártnál 
2013. március 27. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Március 25-én választotta meg az EMNP a Kovászna megyei vezetőséget, 

Sepsiszentgyörgyön a városi szervezet élén Bedő Zoltánt Nemes Előd váltotta, a megyei 

elnök pedig a baróti illetőségű Derzsi Sámuel, a párt korábbi képviselőjelöltje lett. 

 

Sorbán: elsődleges cél a szervezetépítés 
2013. március 27. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Sorbán Attilát választották az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Hargita megyei 

szervezetének elnökévé a Gyergyószentmiklóson tartott keddi tisztújító gyűlésen. Az új 

elnök személye által az EMNP életében egy új fejezet kezdődik, mint fogalmazott, „a 

Hargita megyei szervezet a Néppárt zászlóshajója kell legyen, amire az országos elnökség 

bizton támaszkodhat és számíthat”. 

 

Pénz az egyházaknak 
2013. március 28. – Krónika 

A magyar történelmi egyházakat is támogatja idei költségvetéséből a Kolozs megyei 

önkormányzat. A tegnapi tanácsülést követően Vákár István alelnök elmondta: 

újdonságnak számít, hogy a költségvetési határozatban külön tételként szerepel a római 

katolikus, a református és az unitárius egyház támogatása, erre a célra összesen 350 ezer 

lejt hagyott jóvá a megyét irányító testület. 

 

Csáky: a megbékéléshez kisebbségbarát politikát kell folytatnia a 
kormánynak 
2013. március 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Szlovákiában is jelentős visszhangra talált, hogy az EPP politikai közgyűlése határozatban 

ítélte el a szlovák miniszterelnök kisebbségellenes kijelentéseit - mondta az MTI-nek 

Csáky Pál, az MKP elnökségi tagja, a határozati javaslat beterjesztője szerdán. Csáky 

szerint Robert Fico a Matica Slovenská februári ünnepségén tett kijelentései felfedték azt a 

tartalmi problémát, amely a szlovák-magyar megbékélés ügyében tapasztalható. 

„Kívánatos lenne, hogy a szlovákok és a magyarok között igazi megbékélésre kerüljön sor, 

de ez csak akkor lehetséges, ha mind a Matica Slovenská, mind a szlovák kormány egy 
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http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/10513-fejpantbotrany-a-fotanfelugyelo-levaltasat-keri-a-pnl
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tisztujitas-a-haromszeki-neppartnal
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/sorban-elsodleges-cel-a-szervezetepites
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72418
http://www.hirek.sk/belfold/20130327160842/Csaky-a-megbekeleshez-kisebbsegbarat-politikat-kell-folytatnia-a-kormanynak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130327160842/Csaky-a-megbekeleshez-kisebbsegbarat-politikat-kell-folytatnia-a-kormanynak.html
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európaibb, kisebbségbarát, a szomszédok vonatkozásában korrektebb politikát folytat” - 

szögezte le. 

 

Szili: a nyelvhasználat lehet a kulcs Szlovákiában 
2013. március 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Szili Katalin szerint kulcs lehet a szlovákiai magyarság fogyásának visszafordításban a 

nyelvhasználat. A fenntartható fejlődés országgyűlési bizottságának elnöke ezt a 

következtetést szűrte le a szlovákiai magyar fiatalokkal és civil szervezetek tagjaival 

szerdán Pozsonyban folytatott beszélgetéseiből. Egynapos hivatalos látogatása során Szili 

Katalin találkozott a szlovákiai magyar politikai érdekképviselet vezetőivel, valamint a 

pozsonyi törvényhozás földművelésügyi és környezetvédelmi bizottságának elnökével is. 

 

Nem adja vissza az oroszvári kastélyt a magyar bencéseknek Szlovákia 
2013. március 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Elutasította a szlovák alkotmánybíróság a napokban a Magyar Bencés Kongregációnak azt 

a panaszát, amellyel a rend az oroszvári kastély visszaszerzése kapcsán indított 

eljárásokban hozott döntések felülbírálásáért folyamodott. 

 

Életfogytiglanra ítélték Csatáryt 
2013. március 27. – bumm.sk, hirek.sk 

A Kassa Kerületi Bíróság életfogytiglanra változtatta a kassai gettó háborús bűnösként 

elítélt egykori tisztje, Csatáry László halálos ítéletét arra hivatkozva, hogy az 1948-ban 

hozott döntés a mai törvények alapján nem végrehajtható. 

 

Megszüntetné a minisztérium a Párkányi Körzeti Hivatalt 
2013. március 28. – Új Szó 

A belügyminisztérium novembertől megszüntetne minden specializált helyi 

államigazgatási hivatalt. 23 új iroda jönne létre, a meglevő 50 körzeti hivatal járási 

hivatalként működne tovább – egy kivételtől eltekintve. A törvényjavaslat a Párkányi 

Körzeti Hivatal megszűnését jelentené. 

 

Minta lehet a koszovói autonómia 
2013. március 27. – MTI, Krónika, hirado.hu 

A koszovói szerbeknek nyújtandó új típusú autonómia mintaként szolgálhat a külhoni 

magyarok számára is – vélekedik szerdai közleményében Tabajdi Csaba, a Magyar 

Szocialista Párt európai parlamenti (EP-) delegációjának vezetője. 
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http://www.bumm.sk/80397/szili-a-nyelvhasznalat-lehet-a-kulcs-szlovakiaban.html
http://www.bumm.sk/80363/nem-adja-vissza-az-oroszvari-kastelyt-a-magyar-benceseknek-szlovakia.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130327172006/Eletfogytiglanra-iteltek-Csataryt.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/27/12/Tabajdi_szerint_minta_lehet_a_koszovoi_szerbeknek_nyujtott.aspx?source=hirkereso
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Együttműködési megállapodást kötött a zentai és a hódmezővásárhelyi 
kórház 
2013. március 27. – Vajdaság Ma 

Együttműködési megállapodást írtak alá ma délelőtt a Zentai Közkórházban a Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó és a Zentai Közkórház 

illetékesei. A két intézmény közötti korábbi együttműködésük tartalmát kívánják 

újraszabályozni és a jelenkor kihívásainak megfelelő feltételekkel kiegészíteni. 

 

Kaszát nevezték ki a Subotičke novine élére 
2013. március 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A vizsgálati fogságból nemrégiben szabadult Kasza Józsefet, az Agrobank szabadkai 

fiókintézetének nyugalmazott igazgatóját a napokban a Subotičke novine hetilap 

igazgatójává nevezték ki – adta hírül a Szabadkai Rádió. A lap igazgatóbizottsága által 

pénteken kinevezett Kasza megerősítette a hírt, de nem kívánta kommentálni. 

 

A VMSZ-t is meglepték a pártkérdőívek 
2013. március 27. – Magyar Szó 

Délvidéki Kubatov-listát készít a Vajdasági Magyar Szövetség – tette közzé blogján László 

Bálint, a Magyar Remény Mozgalom elnöke. László Bálint a párhuzamot az MRM 

honlapján közöltek szerint egy nem régi, szabadságharcra emlékező szenttamási ünnepség 

történései alapján vonta meg, melyen a részvevők a Bethlen Gábor Alap Szülőföldön 

magyarul oktatási-nevelési támogatásának pályázati felhívása és űrlapja mellett kézhez 

kaptak egy másik kérdőívet is, melyen a VMSZ által feltett kérdésekre kellett a 

pályázóknak válaszolniuk. 

 

Kétszáznegyvennégy év 
2013. március 27. – Magyar Szó 

Több napon át tartott, tartalmas rendezvénysorozattal emlékeztek meg az idén is 

Kishegyesen a település napjáról, az újratelepítés 244. évfordulójáról. Volt 

könyvbemutató, könyvvásár, hangverseny és kiállítás, szombaton pedig sor került a 

központi ünnepségre, amelyen átadták a falu elismeréseit az arra érdemesült polgároknak 

és szervezeteknek. A helyi közösség tanácsa ez alkalommal nem ítélte oda a falu 

díszpolgári címét, ugyanis nem érkezett nevezés. 

 

Egyszer biztosan lesznek választások 
2013. március 27. – Magyar Szó 

Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök a választások témájáról nyilatkozott. Nikolić 

szerint, ha nem nyerjük el a várva várt dátumot, és ha Belgrádnak nem sikerül 

megállapodnia Pristinával, akkor mindenféleképpen ki kell írni a rendkívüli választásokat, 

esélyt adva ezzel, hogy egy másik összetételű kormány kísérelje megoldani a szóban forgó 

problémákat. A Szerb Haladó Pártnak biztosan megfelelnének a rendkívüli választások, 
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http://www.magyarszo.com/hu/1922/kozelet_riport/94364/K%C3%A9tsz%C3%A1znegyvenn%C3%A9gy-%C3%A9v.htm
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ugyanakkor őszinte volt, amikor lemondásával a pártelnöki funkcióról kivonult a politikai 

életből – emelte ki az államfő, aki saját elmondása szerint felkérte a politikai élet fontos 

szereplőit, hogy a lényegbeli döntések megszületéséig mellőzzék a választások témáját. 

 

Áprilistól nagyüzemben épül a Népszínház 
2013. március 27. – Pannon RTV 

Április 12-én folytatódnak a munkálatok a szabadkai Népszínház épületén – jelentette be 

Modest Dulić polgármester. Várhatóan Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke és 

Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke is meglátogatja az építkezést. A tervek szerint 

tízmillió euróból épül fel a színház, legkésőbb három éven belül. A felújításra a Tartományi 

Nagyberuházási Alap eddig mintegy félmilliárd dinárnyi pénzösszeget ígért. 

 

Vajdaságnak aktívan részt kell vennie a Duna-stratégiában! 
2013. március 27. – Pannon RTV 

Vajdaságnak és Szerbiának muszáj szerepet vállalnia a Duna-stratégiában – jelentette ki 

brüsszeli körútján Pásztor István, a tartományi parlament elnöke. A politikus részt vett a 

Duna menti Városok és Régiók Tanácsának soros ülésén, amelyen jelen volt Johannes 

Hahn regionális politikáért felelős EU-biztos is. 

 

Április 1-jétől iratkozhatnak a gyerekek általános iskolába 
2013. március 27. – Vajdaság Ma 

Szerbiában a diákok április 1-jétől iratkozhatnak be az általános iskola első osztályába. Az 

iskolapadba 70 400 gyereket várnak az idén, körülbelül annyit, mint tavaly. A 2006-ban és 

2007-ben született gyerekeknek kell iskolába indulniuk szeptembertől. 

 

A magyar oktatást támadja Ukrajnában a Szvoboda 
2013. március 27. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Ukránellenességgel és a beregszászi iskolások magyar szellemben való nevelésének 

támogatásával vádolja Ljudmila Tokart, a beregszászi városi oktatási osztály vezetőjét a 

szélsőséges Szvoboda (Szabadság) párt kárpátaljai szervezete. A párt a szakember 

leváltását követeli az illetékes állami oktatási hatóságtól. 

 

A megye szabotálja a nyelvtörvényt? 
2013. március 28. – Kárpáti Igaz Szó 

A megyei tanács legutóbbi ülésén az (UMDSZ) képviselői három beadványt nyújtottak be. 

Ezek közül a képviselőtestület kettőt el is fogadott, nem volt viszont ilyen szerencsés a 

harmadik, a nyelvtörvénnyel kapcsolatos indítványuk. Az egyik indítvány a március 16-án 

történt ungvári kokárda-incidensre és a beregszászi fáklyás felvonulásra vonatkozott. 

Hasonló beadványt nyújtott be a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is. 
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A nagykövetség munkatársai a magyar oktatásért 
2013. március 27. – Új Magyar Képes Újság 

A zágrábi magyar nagykövetség munkatársai magyar óvodákat látogattak meg, ahol a 

szülőkkel kötetlen beszélgetést folytattak. Iván Gábor nagykövet az eszéki magyar 

iskolaközpont óvodájában, Tuska Enikő konzul Laskón, Dezső János kulturális attasé 

pedig Kopácson találkozott a szülőkkel, ahol a magyar iskolák előnyeiről beszéltek. 

 

Kitüntették id. Ádám Jenőt 
2013. március 27. – Új Magyar Képes Újság 

A pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a Baranyai Emberekért Szövetség 

közösen megrendezett március 15-ei ünnepségén rangos díjakat adtak át a magyarországi 

és a határon túli közösségi-kulturális élet fontos szereplőinek. A rendezvény különösen 

fontos eseménye volt, hogy a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Nemzetért díjával 

tüntette ki Ádám Jenő kurátort, aki a nemzeti ünnepen ünnepelhette 90. születésnapját. 

 

„Bátor fellépésre, összefogásra van szükség” 
2013. március 27. – Népújság 

Szombaton Szentlászlón a helyi kultúrházban a Moravske Toplice-i község magyar 

önkormányzata zárta a március 15-i megemlékezések ünnepségsorozatát a Muravidéken. 

Az ünnepség a magyar és a szlovén himnusszal vette kezdetét. A magas rangú vendégek 

között helyet foglalt Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Máthé László, a 

ljubljanai magyar nagykövetség diplomatája, valamint Kovács Ferenc, a Vas Megyei 

Közgyűlés elnöke. 

 

Karintiai szlovénok látogatása a muravidéki magyarságnál 
2013. március 27. – Népújság 

Karintiai szlovén gazdasági-mezőgazdasági delegáció járt első ízben Lendván, a 

muravidéki magyarságnál. A munkamegbeszélés ismerkedési jellegű volt, keresve az 

együttműködési lehetőségeket. „Eredményes volt az első találkozás, egy olyan nemzetiségi 

közösség osztotta meg velünk tapasztalatait, akik hozzánk képest sokkal előbbre vannak a 

gazdaság és a mezőgazdaság területén” – mondta Horváth Ferenc, a MMÖNK elnöke. 

 

A kétnyelvűség, mint hozzáadott érték 
2013. március 27. – Népújság 

A kétnyelvű iskolák tanárainak e-kompetenciái elnevezésű nagyszabású projekt keretében 

Csernicskó István, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorhelyettese, nyelvész és kétnyelvűség-kutató tartott előadást múlt szerdán a Bánffy 
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Központ zöld termében. A vendégelőadót Kolláth Anna, a Maribori Egyetem 

Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezető tanára 

kísérte el, aki bemutatójában elmondta, két jól sikerült tanszékbeli előadást követően 

jöttek Lendvára. 
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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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