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2015. március 11. – szekelyhon.ro, Krónika
Mivel kedd este már csak zárt ajtók fogadták a csíkszeredai székely szabadság napi
megemlékező és tiltakozó rendezvény szervezőit a prefektusi hivatalban, ezért szerdán
délben iktatták és adták át a petíciót kormánybiztosnak. A Székely Nemzeti Tanács által
román és magyar nyelven megfogalmazott, a tüntetés résztvevői által elfogadott román,
magyar és székely szalaggal átkötött petíciót két példányban iktatta a prefektusi hivatalban
Veress Dávid, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) csíkszéki elnöke, valamint az őt elkísérő
csíkszeredai önkormányzati képviselők, Somay Péter (MPP) és Tőke Ervin (EMNP).

Vezető hírek

Átadták a petíciót a prefektusnak

Borbély: az európai országok érdeke, hogy a területeiken élő kisebbségek
otthon érezzék magukat
2015. március 11. – transindex.ro, Erdély Ma
A Bundestag Román-Német Parlamenti Baráti Társaság, valamint a bukaresti Német
Nagykövetség elöljáróit fogadta március 11-én a román parlamentben a Schengeni
Csatlakozást Előkészítő Különleges Bizottság, amelyet a találkozón Titus Corlăţean
bizottsági-elnök, Borbély László (RMDSZ), Cezar Preda (PNL), Mihai Fifor (PSD) és Florin
Botoc (PSD) bizottsági-tagok képviseltek. Borbély László felszólalásában kiemelte: ő, mint
marosvásárhelyi lakos, ahol évszázadokon át magyarok, románok és szászok békességben
éltek és dolgoztak együtt, sajnálja, hogy a második világháború után a német kisebbségi
közösség nagy része elhagyta az országot, és meggyőződése, hogy nélkülük Románia
szegényebb, Németország viszont gazdagabb lett.

Hivatásuk művelésével értéket közvetítenek
2015. március 11. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Szerda este rendezték meg Zentán a Napleány-díj kuratóriuma és a Vajdasági Magyar
Újságírók Egyesületének díjkiosztó ünnepségét. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
az írott sajtó kategóriában a Képes Ifjúságot, az elektronikus médiumok közül pedig a
Szabadkai Rádió magyar műsorának szerkesztőségét díjazta. A kezdő, fiatal kollégák közül
Madár Anikó, az Újvidéki Rádió munkatársa kapta az elismerést. A szórványban
megjelenő médiumként a Dunatáj szerkesztőségének a tevékenységét honorálták, a VMÚE
életműdíját pedig Horváth Andrásnak, a néhai Bánáti Híradó szerkesztőjének, a Magyar
Szó nyugalmazott munkatársának adták át. A 2003. október 22-én alapított Napleánydíjat Bencsik Istvánnak, a Szabadkai Rádió újságírójának, szerkesztőjének ítélték oda.
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2015. március 12. - MTI
Erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és felvidéki fiatal magyar kutatók és oktatók együtt
ünnepelnek március 15-én Budapesten. A Collegium Talentum program elsőként végzett
volt diákjai háromnapos találkozón erősítik összetartozásukat egymással és az
anyaországgal - tájékoztatta az Edutus Főiskola az MTI-t. A főiskola közölte: nyolc
városból és tíz egyetemről érkeznek fiatal magyar kutatók, középiskolai tanárok és
egyetemi oktatók Budapestre.

KDNP: sikeres a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja

Magyarország

Március 15 - Határon túli magyar kutatók és oktatók ünnepelnek a
fővárosban

Elbukta a csíki sörpert a Heineken
2015. március 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI
Másodfokon is elvesztette a Heineken Romania a Csíki Sör Manufaktúra ellen az Igazi
Csíki Sör előállítása miatt indított pert. A Suceava Megyei Táblabíróság szerdán kihirdetett
végleges ítéletében elutasította a multinacionális cég keresetét, és perköltség kifizetésére
kötelezte a felperest. Hajdu Gábortól, a Csíki Sör Manufaktúra védőügyvédjétől
ugyanakkor megtudta a Krónika, hogy a Heineken által kirobbantott konfliktus ezzel még
nem zárult le, a társaság ugyanis más fronton is támadja a székelyföldi céget. A holland
sörgyártó panasszal fordult az Európai Unió szakosított intézményeként a spanyolországi
Alicantéban működő Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (OHIM) is, annak
megállapítására kérve a valamennyi tagállamra kiterjedő közösségi védjegyek,
formatervezési minták lajstromozását végző hivatalt, hogy az Igazi Csíki Sör
tulajdonképpen a Ciuc Premium hamisított változata.

Erdély

2015. március 11. – MTI, Felvidék. Ma, Újszó, Magyar Hírlap
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) sikeresnek tartja a Rákóczi Szövetség külhoni
magyarság érdekében végzett tevékenységét, a szervezet beiratkozási programját, és
kiemelten támogatja azt – mondta Harrach Péter parlamenti frakcióvezető szerdai
budapesti sajtótájékoztatón. A kormánypárti politikus jelezte: a frakció minden tagja saját
jövedelméből vállalja egy-egy határon túli magyar gyermek beiskolázásának költségeit.

Nem kérték Horváth Anna lemondását, ehelyett „megajándékozták” egymást
2015. március 11. – transindex.ro
Korábbi ígéretük ellenére nem rukkoltak elő a PSD-s tanácsosok Kolozsváron Horváth
Anna lemondatásával a hétfői tanácsülésen, de ez nem vetett véget a feszültségeknek. Az
alpolgármestert egy román nemzeti viselethez tartozó inggel „ajándékozták” meg. Az
ajándékozó, a PNL-s Doru Stoica - aki azt vette zokon, hogy Horváth Anna egy korábbi
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Sérelmezi a túlzott rendőri mozgósítást a Maros megyei RMDSZ
2015. március 11. – transindex.ro, maszol.ro
Állásfoglalást juttatott el a Transindexhez a Maros megyei RMDSZ, amelyben azt írják,
megítélésük szerint a március 10-i, Székely szabadság napi rendezvény körüli eltúlzott
hatósági fellépés illetéktelenül korlátozta a demokráciából nyert szabadságjogokat, illetve
egészségtelen közhangulatot teremtett Marosvásárhelyen.

Erdély

vitájuk során intoleránsnak nevezte - magyar nemzeti színekbe öltözve, zöld nadrágban,
fehér ingben és piros zakóban jelent meg.

Filmezték a megemlékezőket a székely vértanúk emlékművénél
2015. március 11. – maszol.ro
Csendőrök és rendőrök tucatjai álltak készenlétben kedden délután Marosvásárhelyen,
miközben a székely vértanúk oszlopánál zajlott a Székely szabadság napja nevű
megemlékezés. Az emlékműnél és a főtéren bevetésre kész, különleges csendőrségi
járművek, tűzoltókocsik, mentőautók sorakoztak. Több rendőr figyelte és videózta a
megemlékezőket székely vértanúk oszlopánál. Lucian Goga prefektus már korábban
bejelentette: a hatóságok készen állnak a rend helyreállítására.

Kisebbségi szemináriumot szervez a Bernády Alapítvány
2015. március 11. – maszol.ro
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány több mint másfél évtizede, évente
megszervezi kisebbségi szemináriumát, amelynek középpontjában a romániai nemzeti
csoportok együttélése áll. Idén 25 év távlatából emlékeznek a véres marosvásárhelyi
eseményekre. Ez alkalomból az alapítvány március 20-án, 1990–2015. március 19–20. –
Visszatekintés és jövőkép címmel kerekasztal beszélgetést szervez, melynek segítségével
alkalmat szeretne teremteni a párbeszédre, a múlt eseményeinek együttes kiértékelésére és
egy közös jövőkép megalkotására a Marosvásárhelyen élő magyar és román közösség
számára.

Háromnyelvű városkapukat állíthatnak Kolozsváron
2015. március 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Úgy tűnik, mégis megjelenhet több nyelven Kolozsvár neve, ugyanis háromnyelvű
feliratokkal pályázó cég nyerte meg a kincses város bejárataihoz kihelyezendő pannók
elkészítésére kiírt versenytárgyalást. A polgármesteri hivatal szerdán közleményben
jelentette be a Város bejáratai – integrált kommunikációs rendszer Kolozsváron című
pályázat győztesét. Guttmann Szabolcs építész, a pályázatokat elbíráló zsűri tagja a
Krónikának elmondta: a helység nevének többnyelvű feltüntetése a legnagyobb újdonsága
a nyertes pályázatnak, ebben ugyanis a Kolozsvár és a Klausenburg felirat is szerepel.
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2015. március 11. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
Magyarbarát gesztusokra készen áll, de nem akar etnikai feszültséget Marosvásárhelyen.
Dorin Floreával, a város polgármesterével a fekete márciusról, az orvosegyetemről,
autonómiáról, törvénytiszteletről és a székely menetelés betiltásáról is beszélgetett a
szekelyhon.ro.

Erdély

Marosvásárhely: minek a fővárosa?

A nagy leszámolási kísérlet
2015. március 11. – Makkay József – szekelyhon.ro
Maros megye legmagasabb beosztású, Marosvásárhelyen tartózkodó magyar vezetőjeként
harcolt a rendszerváltás után a magyar jogkövetelésekért. Marosvásárhely fekete
márciusának napjaiban egy elképzelhetetlen méretű román–magyar leszámolást
akadályozott meg, mégis menekülnie kellett az országból. Kincses Előddel a 25 évvel
ezelőtti eseményekről beszélgetett a szekelyhon.ro.

„Legyen március 10. a román-magyar ölelkezés napja”
2015. március 11. – maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
A román-magyar ölelkezés nem hivatalos napjává nyilvánítaná március 10-ét az
„Îmbrățișează un maghiar! / Ölelj meg egy románt!” nevű Facebook-esemény
kezdeményezője. A maszol.ro-nak Edwin Sebastian Marc elmondta, megszerezte a románmagyar barátság „tárgyi bizonyítékát”.

Negyed évszázaddal a fekete március után
2015. március 11. – szekelyhon.ro
Negyed évszázad címmel szervez konferenciát Marosvásárhelyen az Orbán Balázs
Akadémia, a Magyar Polgári Párt (MPP) politikai háttérintézménye. A március 14-én,
szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében sorra kerülő eseményen olyan
kérdésekre keresik a választ, mint: hol tart az erdélyi magyarság és Marosvásárhely 25
évvel a kommunista diktatúra bukását követően és meddig görgetjük a fekete március
hagyatékát? Miként tehetjük önmagunk számára szerethetővé azt a várost, amelyben
napról napra teret veszítünk, illetve milyen multikulturalizmust szeretnénk, vagy milyen
multikulturalizmussal tudunk megbékélni?

Önkormányzati nem a lovagkirály váradi szobrára
2015. március 11. – Krónika
Hivatalos választ ugyan még nem küldtek a nagyváradi római katolikus püspökségnek, de
Mircea Mălan alpolgármester egy televíziós beszélgetés során már elárulta, hogy a helyi
önkormányzat elutasítja az egyházi beadványt, és nem helyezik el Európa legrégebbi, Szent
László királyt ábrázoló barokk kőszobrát a jelenleg uniós támogatással felújítás alatt álló
főtéren. A városalapító lovagkirályról elnevezett, ám ma Egyesülés (Unirii) térként számon
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Nem indulhat bűnvádi eljárás Borbély László ellen

Erdély

tartott belvárosi területen, mint ismert, három román személyiségnek állítanak majd
emléket. Dacára a helyi magyarság óhajának, az elöljáró szerint annak a civil
kezdeményezésnek sincs esélye, amely közpénzből kér egy új Szent László-szobrot a Saspalota bejárata elé.

2015. március 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, hirado.hu
Nem hagyta jóvá szerdán a képviselőház az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA)
azon kérését, hogy bűnvádi eljárást indíthasson Borbély László RMDSZ-es képviselő, a
szövetség politikai alelnöke, volt környezetvédelmi miniszter ellen a felmerült korrupciós
gyanú miatt. A befolyással üzérkedéssel gyanúsított Borbély szerdán a szavazás előtt
visszaéléssel vádolta meg a DNA nagyváradi ügyészeit, akik az év elején kérték, hogy ismét
bűnvádi eljárást indíthassanak ellene a korábban lezárt korrupciós ügyben.

Ismét felvonul az Új Jobboldal március 15-én Kolozsváron
2015. március 11. – maszol.ro
Idén is utcai megmozdulásra készül a magyar nemzeten a szélsőséges Új Jobboldal (Noua
Dreaptă) nevű szervezet Kolozsváron: megszervezik a VII. Avram Iancu emlékmenetet.
Közleményük szerint a vasárnap délután háromkor gyülekeznek a Széchenyi téren,
ahonnan átvonulnak a Főtérre, majd a Bocskai térre érkeznek, ahol ünnepi beszédekben
méltatják a móc vezért. Az Új Jobboldal ugyanezen az útvonalon tartotta meg tavaly is a
felvonulását a kincses városban.

Kulcsár-Terza: a prefektusnak le kell mondania

Bíróság elé állítják a korábbi oktatási minisztert, Szigeti Lászlót
2015. március 11. – bumm.sk, Új Szó
Mégis bíróság elé kell állnia Szigeti László volt oktatásügyi miniszternek, az MKP
politikusának. A Pozsonyi III. Járásbíróság egyszer már elutasította a vádemelési
javaslatot. A bíróság azzal indokolta döntését, hogy a nyomozati anyagot nem terjesztették
a vádlott és védője elé, hogy megismerkedhessen a nyomozás eredményével, ahogyan arról

Felvidék

2015. március 11. – szekelyhon.ro
Kovászna megye prefektusának lemondását kéri Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki
vezetője azért, mert kedden a kormánybiztos helyett az intézmény kapusa vette át az
elfogadott petíciót. Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt háromszéki elnöke
elmondta: Sebastian Cucu, Kovászna megye kormánymegbízottjának keddi tette miatt le
kell mondania tisztségéről. Kijelentését azzal indokolta, hogy a prefektus kinevezése maga
után vonja: a feladatkörébe tartozó tevékenységeket el kell végeznie, reális problémákkal
kell foglalkoznia.
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Ősszel kezdődhet a Radvánszky-kastély felújítása

Felvidék

az igazságügyi minisztérium vonatkozó hirdetménye rendelkezik. A gyanú szerint Szigeti
oktatási miniszterként 2006-ban három és félmillió koronás (116 ezer euró) támogatáshoz
juttatta Nemesócsa községet, noha tudta, a falu nem jogosult rá. A falunak a pénzt a rossz
állapotban levő tornaterem rekonstrukciójára kellett volna fordítani. Ehelyett egy
magáncég csarnokát újították fel belőle.

2015. március 11. – Új Szó
Tavaly év végén egymillió euró támogatást kapott Besztercebánya a Radvánszky-kastély
felújítására, a munkálatok idén ősszel kezdődhetnek el. A Besztercebányához tartozó
Radványban néhány éve a Radvánszky-kastély falán Balassi Bálint-emléktáblát avattak.
Ezen a településen találták meg ugyanis a költő legszebb szerelmes verseit. Az emléktáblát
az ipolyvarbói székhelyű Palóc Társaság készítette, a szlovák és a magyar nyelvű feliratok
között Oláh Szilveszter budapesti szobrászművész domborműve ékesíti az emléktáblát.

Hálózatok kialakítása: Összehangolt szakképzés határon innen és túl

Bojan Pajtić még nem írta alá Takács Márta leváltását
2015. március 11. – Vajdaság Ma
A fellebbviteli bíróság végleges döntése ellenére a tartományi kormány még nem váltotta
le tisztségéből Takács Mártát, a Vajdaság Erdői (Vojvodinašume) vállalat igazgatónőjét.
Ugyanakkor Aleksandar Obradović, akinek megbízottként át kellene vennie a tartományi
vállalat vezetését, mostanáig nem kapott végzést a kinevezéséről, ezért még mindig Takács
Márta látja el az igazgatói teendőket az erdőgazdasági vállalatban.

Vajdaság

2015. március 11. – Felvidék Ma
A szlovák parlamentben szerdán, március 11-én kezdődött meg a szakképzés reformját, a
duális képzés bevezetését szolgáló törvény vitája. Magyarországon szintén az
intézményrendszer reformjára készülnek, ami a határon túli szakképzés fejlesztését is
érintheti. A magyar kormányzat segítséget ígér a határon túli szakiskoláknak. Az ágazat
átalakításának lehetséges irányait kijelölő dokumentum szerint szakképzési központokba
szerveznék a magyar nyelven oktató külhoni szakképző iskolákat, majd a létrehozott
központokat hálózatba szerveznék a magyarországi centrumokkal.

Az Európai Parlament megszavazta a Szerbiára vonatkozó határozatot
2015. március 11. – Pannon TRV
Megszavazta szerdán a Szerbiára vonatkozó parlamenti határozatot az Európai Parlament.
Az ún. országjelentés senkit sem kötelez semmire, viszont politikai szempontból
meghatározó dokumentum az ország uniós csatlakozásának folytatásában. Alig száradt
meg a tinta az országjelentésen, Szerbiáról máris készíti az újat az Európai Bizottság, ezt
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Vajdaság

2015 októberében mutatják be. Az Európai Bizottság tavaly bemutatott Szerbiáról szóló
országjelentéséhez David McAllister német néppárti politikus készítette el az EP
kapcsolódó állásfoglalás tervezetét. A tervezet módosító javaslatairól februárban szavazott
az EP Külügyi Bizottsága – megelőzően 222 módosítási indítványt nyújtottak be az EPképviselők. Ezeket összegezték, és úgynevezett kompromisszumos módosítási
indítványokat fogalmaztak meg, amelyekben az Európai Parlament legnagyobb frakciói
egyetértettek.

Anne Brasseur a nemzeti tanácsok képviselőivel találkozott

Orosz tévé a kárpátaljai ukrán-magyar kettős állampolgárokról
2015. március 11. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo
A Rosszija 1 orosz állami televízió szerint a kijevi hatóságok "hajtóvadászatot indítottak"
Nyugat-Ukrajnában azok után, akik az ukrán mellett magyar állampolgársággal is
rendelkeznek. Az orosz állami televízió a 3 perces összeállítás elején interjúrészletet közölt
Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkárral, megjegyezve, hogy a politikus a
beszélgetés alatt „igazi diplomataként” egyszer sem mondta ki Ukrajna nevét. A riporter
hozzátette, hogy „Magyarország lélekszáma töretlenül nő, részben a szomszédos
Kárpátalja lakosainak köszönhetően”, akik egy, Potápi Árpádtól idézett kijelentés szerint
nagyobb biztonságban érzik magukat a magyar útlevél birtokában.

Kárpátalja

2015. március 11. – Pannon RTV
Vajdaság autonómiája, a tartományi képviselőház működése, a nemzeti közösségek
helyzete. Ezekről a témákról esett szó Anne Brasseur mai látogatása alkalmával a vajdasági
parlamentben. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének az elnöke a nemzeti tanácsok
képviselőivel is találkozott. Elmondta, hogy Szerbia és Vajdaság is nagy kihívások előtt áll.
Módosítani kell az alkotmányát, meg kell reformálni az igazságügyet. Hajnal Jenő, a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a beszélgetés lényege az volt, hogy a tanácsok,
mennyire tudnak élni a törvény által biztosított lehetőségekkel. „Mi, egy őshonos közösség
úgy akarunk építkezni, hogy magyarok maradjunk a szülőföldünkön, hogy ezt a
magyarságot az élet minden területén megőrizzük. Ezért küzdeni kell, a törvényt és
minden más lehetőséget ehhez fel kell használni, de ugyanakkor a többség és a többi
nemzeti kisebbséggel kell a kapcsolatot építeni.”

Megérkeztek az első felvidéki adományok Kárpátaljára
2015. március 11. – Kárpátalja Ma
Megérkeztek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kárpátalja nincs egyedül
elnevezésű adománygyűjtő akciójának első szállítmányai Kárpátaljára: a Pozsonyi
Református Egyházmegye gyülekezeteinek adományait március 9-én adták át a
beregszászi és borzsovai református gyülekezetnek. A mintegy hét tonnányi tartós
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Egyre több magyar diák tanul határon túli egyetemen
2015. március 11. – MTI, Napi Gazdaság, Kárpátalja Ma
Szerény mértékben, de folyamatosan nő a magyarországi hallgatók száma a magyar
nyelven is oktató határon túli egyetemeken, a legtöbb intézményben ugyanis
tandíjmentesen vagy egyéb kötelezettségek nélkül lehet távoktatás formájában
tanulmányokat folytatni – írja a Napi Gazdaság. Az újság szerdai cikke szerint a
magyarországi diákoknak egyre inkább megéri havonta vagy kéthavonta több száz
kilométert megtenni egy-egy határon túli egyetemre és az egy-két napos szállás költségeit
kifizetni, de ingyen tanulni, mint a hazai egyetemeken a röghöz kötési szerződést aláírni
vagy a több százezer forintos költségtérítési díjat kifizetni.

Kárpátalja

élelmiszert: sót, cukrot, olajat, lisztet, száraz tésztát, rizst, valamint gyógyszereket és
tisztítószereket tartalmazó szállítmány március 7-én Somorjáról az esti órákban indult
útnak, és másnap érkezett meg Beregszászra.

A Fidesz-KDNP EP-képviselői Strasbourgban emlékeztek

Nagy változások várhatók a támogatási rendszerben
2015. március 11. - Népújság
A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének szervezésében múlt
csütörtökön a Bánffy Központban előadások hangzottak el az idei évvel kezdődő és 2020ig tartó mezőgazdasági támogatási rendszer újdonságairól. Balaskó József, az egyesület
elnöke köszöntőjében sajnálatát fejezte ki a gyér számú érdeklődő miatt.

A bizottságok nem szavazták meg a moratóriumot
2015. március 11. - Népújság
Kedden délután összevont ülést tartott Lendva Községi Tanács gazdasági, mezőgazdasági
és idegenforgalmi, valamint környezetvédelmi bizottsága, melyen a községi tanács soros
ülése előtt döntöttek a községi környezetvédelmi program és akcióterv megvalósításáról és
a gázkitermelésre vonatkozó moratóriumról a községben lévő gázmezőkön.

Muravidék

2015. március 11. – MTI, Kárpátalja Ma
Közösen emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról a
Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői és a külhoni magyar EP-képviselők kedden
Strasbourgban. A képviselőcsoport tájékoztatása szerint a politikusok az EP épületétől a
strasbourgi Petőfi Sándor emléktáblához sétáltak, ahol virágokat helyeztek el, és néma
főhajtással tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt. A megemlékezésen Bocskor Andrea
kárpátaljai fideszes EP-képviselő mondott beszédet, párhuzamba állítva a márciusi ifjak és
a kárpátaljai magyarok béke- és szabadságszeretetét.
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2015. március 11. - Népújság
Szombaton tartotta a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség
hagyományos március 15-i megemlékezését. A faluotthon ez alkalommal zsúfolásig
megtelt. Az ünnepi tiszteletadáson és koszorúzáson Szilágyiné Bátorfi Edit új ljubljanai
magyar nagykövet is jelen volt. Vugrinec Zsuzsa, a Moravske Toplice Községi MNÖK
elnöke ünnepi beszédében az 1848-as forradalmi események megidézése után a helyi
magyarság megélhetési gondjaira és a szülőföld szeretetére is kitért

Szociális kompetenciafejlesztés az alkotás során
2015. március 11. – Huncro.hr
A fenti címmel szervezett kétnapos továbbképzést a laskói iskolában óvónők,
osztálytanítók, anyanyelvápoló és magyar szakos tanárok részére a Pedagógiai Intézet
eszéki irodája és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a hét végén.

A szabadságharcra emlékeztek Pélmonostoron
2015. március 11. – Huncro.hr
A HMDK pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet az 184849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett múlt szombaton a pélmonostori mozi
előcsarnokában.

Újabb együttműködés a Torontói Főkonzulátus és a Kanadai Magyar
Képzőművészek (HuVAC) között
2015. március 11. – Nemzeti Regiszter
Rendkívüli művészeti alkotásoknak ad helyet a Torontói Főkonzulátus. Február 26-án
került sor a kiállítás megnyitójára, ahol az ellátogató körülbelül 70 érdeklődő, 18 művész
munkáját tekinthette meg. A rendezvényt Szabó Stefánia főkonzul nyitotta meg.
Beszédében kiemelte a magyar művészet támogatásának fontosságát világszerte, ami
mellett létező jelenség, hogy ma Budapest a világ „legtrendibb” városa.

Muravidék

„Fiatalok, a márciusi ifjak helyébe lépjetek!”

Horvátország

2015. március 11. - Népújság
A gazdasági szektornak nem kell új adók bevezetésétől tartania, viszont egyszerűsíteni
fogják az adminisztrációs eljárásokat, ezzel pedig felgyorsítják a fejlődést. Zdravko
Počivalšek gazdaságfejlesztési miniszter Lendván a Varisban kezdte, Gornja Radgonán a
Pomurski sejem Rt.-ben fejezte be muravidéki látogatását.

Diaszpóra

A gazdaságfejlesztési miniszter a Muravidéken
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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