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Indul a Petőfi Sándor Program
2015. március 12. – MTI, Kormany.hu, Közbeszéd, HírTv
A nemzetpolitikai államtitkárság meghirdeti a Kárpát-medencei szórványmagyarságot
segítő Petőfi Sándor Programot, amelynek felhívásait március 15-én teszik közzé –
jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár csütörtökön Budapesten.
A program alapvető célja, hogy a szórványterületeken fogyásban lévő magyarság
identitását megerősítsék, és segítsék a már meglévő kinti közösségeket – közölte.

Március 15. - Semjén Londonban: Magyarországot
fordulópontjain mindig ugyanazok a célok vezérlik

történelme

2015. március 12. - MTI
Magyarországot eddigi történelmének fordulópontjain mindig ugyanazok a célok
vezérelték, és e célok középpontjában a szuverenitás megőrzése állt - mondta londoni
ünnepi beszédében Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, aki
a londoni magyar nagykövetség által csütörtök este megtartott márciusi 15-i
megemlékezés szónoka volt, kijelentette: a szuverén magyar állam megteremtése, illetve
helyreállítása Szent István korában, 1848-ban és 1956-ban is egyaránt az első számú cél
volt.

Kárpátaljai magyar családok megsegítéséről döntött a kormány

Magyarország

2015. március 12. – Magyar Hírlap
A kárpátaljai magyar családok megsegítéséről hozott határozatot a magyar kormány
csütörtökön. A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározat rögzíti:
"a kormány a határon túl élő magyarok iránt viselt felelősségéből adódóan fontosnak tartja
a Kárpátalján élő magyar családok megsegítését". Ennek érdekében a kormány arra kéri
Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét, hogy március végéig kössön
együttműködési megállapodást a Katolikus Karitásszal a Kárpátalján élő magyar családok
megsegítésére indítandó egyéves program lebonyolítására. Ennek fedezetére Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszternek 85 millió forintos költségvetési támogatást kell biztosítania
- olvasható a határozatban.

Felhívták Szijjártó Pétert Romániából
2015. március 12. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Magyar
Hírlap
Bogdan Aurescu román külügyminiszter felhívta telefonon csütörtökön Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminisztert, hogy személyesen is szót emeljen egy budapesti tüntetés
miatt, amelyen Romániát „az Európai Unió Iszlám Államának" nevezték – közölték
Bukarestben. A román külügyminiszter kifejezte reményét, hogy Magyarország nemzeti
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ünnepének március 15-i megünneplése vagy az 1990-es (március 19-20.) marosvásárhelyi
események 25. évfordulója nem szolgáltat alkalmat arra, hogy a magyar tisztségviselők a
két ország közti alapszerződést, illetve a román alkotmányt sértő kijelentéseket tegyenek.

FM: 48 milliós támogatás a külhoni magyar értékek összegyűjtésére

Erdély

2015. március 12. – MTI, Magyar Nemzet, Kormany.hu
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 48
millió forint vissza nem térítendő keretösszeggel meghívásos pályázatot hirdet határon túli
szervezetek számára a külhoni magyar értékek összegyűjtésének támogatására. V. Németh
Zsolt, az FM környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára
csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, a határon túli magyar lakta vidékek
értékeinek összegyűjtése ugyanolyan fontos, mint a belföldi magyar értékeké. Hozzátette:
a külhoni értékek is alkotóelemei a történelem folyamán felhalmozott magyar
értékkincsnek, fontos a külföldi értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése,
amire az FM biztosítja a forrást.

Valamennyi magyarlakta városban ünnepelnek vasárnap
2015. március 13. – Krónika
Erdély és Partium valamennyi magyarlakta városában megemlékezések és kulturális
műsorok keretében ünneplik az 1848–1849-es polgári forradalom és szabadságharc
kezdetét vasárnap. Kolozsváron és várhatóan Marosvásárhelyen a magyar pártok közösen
tisztelegnek.

Házi őrizetbe helyezték Mezei János gyergyói polgármestert
2015. március 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Maros megyei törvényszék házi őrizetbe helyezte Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós
tisztségéből felfüggesztett polgármesterét, aki ellen hivatali visszaélés és zsarolás miatt
folytat vizsgálatot a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A szerdán hozott döntést a
honlapján tette közzé a törvényszék. A határozattal a törvényszék szigorította a Mezei
János ellen alkalmazott kényszerintézkedést. A polgármester korábban bírósági felügyelet
alatt állt, ami a hatóságok előtti időközönkénti megjelenés kötelezettségét jelenti. A most
elrendelt házi őrizet harminc napra szól, és megtámadható a táblabíróságon.

Román külügy: elfogadhatatlan az Iszlám Állam-hasonlat
2015. március 12. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet
A bukaresti külügyminisztérium – a Mediafax hírügynökség érdeklődésére küldött
válaszában – elfogadhatatlannak nevezte a Székelyföldért Társaság elnökének kijelentését,
aki a székely szabadság napján, kedden rendezett budapesti tüntetésen azt mondta:
„Románia a 21. század Európai Uniójának az Iszlám Állama”. György-Mózes Árpád a
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budapesti Hősök terén tartott demonstráción kifejtette: Románia azért hasonlítható az
Iszlám Államhoz, mert szerinte a román hatóságok döntéseikkel hetente fejeznek le olyan
alapvető demokratikus jogokat, mint a gyülekezési, a szabad véleménynyilvánítási és a
nemzeti identitáshoz való jog. A román külügyminisztérium leszögezte: egy ilyen kijelentés
nem felel meg az európai szellemiségnek, és elfogadhatatlan.

Borbély-ügy: vitát szült a bűnvádi eljárás elutasítása
2015. március 12. – Krónika
Módosítani kell a képviselők jogállásáról és a miniszteri felelősségről szóló törvényt, mivel
már két nyomozást is ellehetetlenített, hogy a parlament elutasította a bűnvádi eljárást –
jelentette ki csütörtökön Tiberiu Niţu legfőbb ügyész annak kapcsán, hogy a képviselőház
szerdán este nem hagyta jóvá a Borbély László volt környezetvédelmi miniszter elleni
bűnvádi eljárást. Emlékeztetett: a legfőbb ügyészség az elmúlt hónapokban a kormánynak
és a képviselőháznak is javaslatokat tett a módosítások kapcsán, kiemelve, hogy a
bizonyítékok, illetve az ügyekhez kapcsolódó bármilyen tényező értékelése kizárólag az
igazságügyi szervek feladata. Bár az Európai Bizottság (EB) nem kívánta kommentálni az
ügyet, a brüsszeli végrehajtó testület állásfoglalásában leszögezte: figyelemmel követik a
fejleményeket.

"Borbély László meggyőzte ártatlanságáról a képviselőket"
2015. március 12. – maszol.ro
Borbély László hatásos beszédet mondott, ezért utasították el a képviselők az ügyészségnek
azt a kérését, hogy indíthassanak bűnvádi eljárást az RMDSZ politikai alelnöke ellen –
nyilatkozta a szociáldemokraták frakcióvezetője a szerda esti szavazás után. „Borbély
László meg tudta győzni a kollégáit arról, hogy az ügyészség vádjai megalapozatlanok” –
kommentálta Marian Neacșu szociáldemokrata frakcióvezető a parlament döntését. A
politikus a kijelentésével a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) arra a vádjára is válaszolt,
hogy a PSD „az igazságszolgáltatás ellen” szavazott Borbély László ügyében. A liberálisok
egyébként egyöntetűen az bűnvádi eljárás mellett döntöttek, az urnához járulásukkor
mindegyikük felmutatta a teremnek a az „igent” jelentő fehér golyót.

Kelemen: a parlament nem alakult át bírósággá
2015. március 12. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen
Semmilyen hatása nem lesz annak, hogy a képviselőház nem vonta meg szerdán Borbély
László mentelmi jogát - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a RFI rádiónak. Kelemen
szerint akkor sem történt semmi látványos, amikor két évvel ezelőtt hasonlóan szavazott a
képviselőház. "Azok, akik megvizsgálták a dossziét, talán nem győződtek meg teljesen
arról, hogy az újonnan bekerült feljelentésnek köze van a régi ügyhöz, és eléggé meggyőző"
- mondta Kelemen. Azzal kapcsolatban, hogy támogatja-e Borbélyt, Kelemen azt mondta:
mindenkinek az ártatlanságában bízik, amíg jogerős ítélet nem születik.
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Kelemen: hosszúra nyúlt tanulóidőszak volt Románia számára az elmúlt hét
év
2015. március 12. – transindex.ro, maszol.ro
„A közösségépítés és közösségfejlesztés nagyon fontos forrásait nyújtotta Románia
számára az Európai Unió támogatási rendszere az elmúlt hét esztendőben. Ha azt nézzük,
hogy ezekből az alapokból Székelyföldön, Közép Erdélyben vagy Partiumban milyen
fejlesztések jöttek létre, ha példának csupán a határon átnyúló együttműködési programok
keretében megvalósult projekteket tekintjük, semmi okunk arra, hogy csalódjunk az uniós
csatlakozásunkban” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki a Kós Károly
Akadémia alapítójaként és kurátoraként köszöntötte Kolozsváron, a Minerva házban az
uniós finanszírozásról szóló Fedezzük fel! című képzés résztvevőit március 12-én,
csütörtökön.

Az Európai Bizottsághoz fordul az EP kisebbségi munkacsoportja a székely
szabadság napja miatt
2015. március 12. – transindex.ro, Krónika
Fideszes kezdeményezésre az Európai Bizottsághoz fordul az Európai Parlament
kisebbségi munkacsoportja, amiért a román hatóságok nem engedélyezték a felvonulás és
tiltakozás megtartását Marosvásárhelyen a székely szabadság napján - közölte csütörtökön
Gál Kinga fideszes EP-képviselő. "Az Európai Bizottságnak a kettős mércét félretéve
számon kell kérnie a román hatóságokon az alapvető jogok tiszteletben tartását, amelyek a
jogállamiság alapját képezik" – hangsúlyozta Gál.

Szilágyi: Románia nem lehet szabad addig, amíg korlátozza a szabad
döntésünkhöz való jogunkat
2015. március 12. – Erdély Ma, Duna Tv
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) készül a 2016-os helyhatósági választásokra, erről és
a Kovászna megye önkormányzatának elnöke által kezdeményezett nagyszabású
autonómiatüntetéssel kapcsolatos álláspontjáról kérdezte Száva Enikő a Duna Tv
Közbeszéd című műsorának vendégét, Szilágyi Zsoltot, a néppárt új elnökét. Tamás
Sándor bejelentéséről Szilágyi Zsolt azt nyilatkozta, hogy amennyiben valóban komoly
szándékról és nem csak arculatjavításról van szó, akkor természetesen bármikor hajlandók
asztalhoz ülni, hogy megtárgyalják, miként kerülhetnének közelebb a székely
autonómiához.

Sepsiszentgyörgyön nem sikerült átadni a petíciót – Ismét nem ért rá
Sebastian Cucu
2015. március 12. – Erdély Ma
Szerdán sem sikerült a Székely Szabadság Napján elfogadott petíciót átadni a
prefektusnak. Sebastian Cucu a portáson keresztül üzent: a dokumentumot megkapta, és
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„intézkednek”. Gazda Zoltán Sepsiszéki Székely Tanács elnöke elfogadhatatlannak tartja az
eljárást.

Ismét felbukkant Háromszéken a magyargyűlölő felirat
2015. március 12. – maszol.ro, Háromszék
„Urâm rasa ungurească” (Gyűlöljük a magyar fajt) feliratú, kék-sárga-piros színű
falragaszt helyeztek el Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei tanács székhelyével
átellenben, az Erzsébet park szélén álló egyik közlekedési tábla oszlopán – számolt be a
Háromszék napilap. Ez a matrica már korábban, januárban felbukkant Háromszéken.
Akkor Kopacz Levente kovásznai RMDSZ-es önkormányzati képviselő autójára ragasztotta
ismeretlen személy, aki a járművön lévő SIC feliratot takarta le vele.

Három magyar párt, három megemlékezés a fekete márciusról
2015. március 12. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
Nem csak március 15-én, a magyar szabadságharc kitörésének napján nem tudnak együtt
ünnepelni a romániai magyar pártok marosvásárhelyi vezetői, a város huszonöt évvel
ezelőtti tragikus eseményeire is külön-külön emlékeznek meg.

Háromszáz kérvény a többnyelvű helységnévtáblákért Kolozsváron
2015. március 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI
A vártnál sokkal egyszerűbben iktatták csütörtökön a kolozsvári önkormányzatnál a
Musai–Muszáj civil kezdeményező csoport tagjai azt a 300 kérést, amelyben a
háromnyelvű – román, magyar és német – helységnévtáblák kihelyezésére szólítják fel a
városvezetést. Bethlendi András, a mozgalom aktivistája az iktatás során elmondta:
szimbolikus jelentése van a 300-as számnak, ugyanis Kolozsvárért, Cluj-Napocáért és
Klausenburgért is egyenként 100 kérést nyújtanak be.

A Siculicidium emlékmű tetejére került a turulmadár
2015. március 12. – szekelyhon.ro
Miután befejeződött a madéfalvi emlékmű cinkből készült turulmadarának kolozsvári
restaurálása, a lehető legrövidebb idő alatt megszervezték az alkotás helyére emelését.
Csütörtökön délben legalább harminc madéfalvi gyűlt össze a Siculicidium emlékműnél,
hogy legalább egy fényképet készíthessen a székelyek leghíresebb turulmadaráról. Ezt
követően egy daruval emelték az obeliszk tetejére.

Van-e magyar kérdés Romániában?
2015. március 13. – Krónika
A romániai magyar kisebbségi közösség számos megoldatlan problémával szembesül,
amelyre az állam intézményeinek válasza – ha születik ilyen válasz – sok esetben nem
kielégítő – állapítja meg elemzésében a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Az
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2015. március 13. – Erdély Ma, Háromszék
Domokos Rajmond, a megyei rendőrség bűnügyi kivizsgáló osztályának tisztje sorra
hívatja a kézdivásárhelyi rendőrségre és tanúként hallgatja ki a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom azon tagjait, akik egy évvel ezelőtt részt vettek Marosvásárhelyen a
székely szabadság napján szervezett rendezvényen. A tanúk kihallgatása a 2014/P/3876-os
bűnügyi iratcsomó kapcsán zajlik, ebben Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét
gyűlöletre és megkülönböztetésre való bujtogatással vádolják. A tanúkat azért hallgatják ki
– áll az egyik jegyzőkönyvben –, hogy bebizonyítsák: „2014. március 10-én Izsák Balázs a
hatóságok által nem engedélyezett tüntetést szervezett Marosvásárhelyen, ahol olyan
jelmondatok is elhangzottak, melyek a román állam, annak állampolgárai és az alkotmány
elleni támadásnak minősíthetők.

MKP: Kaliňák kettős mércéje
2015. március 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja megdöbbenéssel értesült Robert Kaliňák belügyminiszter
nyilatkozatáról Vladimír Jánoš volt parlamenti képviselő ügyével kapcsolatban. (A
képviselő a gyanú szerint sorozatosan bántalmazta a feleségét.) Felettébb éles ugyanis az
ellentét Malina Hedvig esetével összevetve. Néhány évvel ezelőtt, amikor Malina Hedviget
megtámadták, Kaliňák azonnal pálcát tört felette: az incidenst követően sajtótájékoztatót
tartott, és elmondta feltevését, amely magát az áldozatot tüntette fel bűnösként. Ezzel
szemben tegnap a Smer-es Jánošról úgy nyilatkozott, megilleti őt az ártatlanság vélelme,
meg kell várni a bírósági eljárás végeredményét.

Erdély

Izsák Balázs a célpont – Tanúként hallgatja ki a rendőrség a vármegyéseket

Felvidék

intézmény tanulmányának témáját Klaus Johannis államfő kijelentése szolgáltatta,
miszerint „Romániában nincs magyar kérdés”.

Újjáalakult az MKP Komáromi Helyi Szervezete, Csonka Lajos az új elnök
2015. március 12. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Elnökségének március 11-én zajló négyórás
ülésén újjáalakult az MKP Komáromi Helyi Szervezete. A helyi szervezet elnöke Csonka
Lajos lett.

Érsekújvárban idén is megosztva ünneplik március 15-ét
2015. március 12. – bumm.sk
Abszurd helyzet állt elő ismét Érsekújvárban: úgy tűnik, a tavalyihoz hasonlóan idén is két
megemlékezés és ünnepség lesz, ráadásul egy időben. Délután 6-tól kerül sor Czuczor
Gergely mellszobrának megkoszorúzására, majd 18.30-tól ünnepi műsor lesz a
Csemadok székház nagytermében. Ezzel egy időben 18.00-tól fog zajlani a városi
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Szőttes

Felvidék

kultúrházban a KultúrKorzó rendezvénye, melyen fellép
Néptáncegyüttes, illetve átadják a Magyar Közösségért Díjat

Kamara

Újabb 35 millióval támogatja a magyar kormány a somorjai református
templom felújítását

Vajdaság

2015. március 12. – Felvidék Ma
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a somorjai református templomfelújítás befejezése
céljából újabb 35 millió forinttal támogatja a Somorjai Református Egyházközséget. A
templom teljes felújítása várhatóan ősszel fejeződik be, a református gyülekezet ugyanis
azt szeretné, hogy megújult templomukat október 31-én, azaz a reformáció napján
szentelhessék fel.

Deli Andor: Szerbia pozitív és támogató határozatot kapott
2015. március 12. – Pannon RTV
Szerbia egy pozitív és támogató határozatot kapott az Európai Parlamenttől, ami segíteni
szeretne az államnak abban, hogy kitartson az Európába vezető úton – fogalmazott Deli
Andor az országjelentés megszavazását követően. A nem kötelező érvényű határozatban
megnevezték azon problémákat is, amelyek további ügyintézést, rendezést és kitartást
várnak még el a szerb kormány részéről. Szerinte a szerdán elfogadott határozat egy
útmutatást jelent az Európai Bizottság számára, hogy melyek azok a kérdések, amelyekre
oda kell figyelnie a következő évi jelentés kidolgozásakor.

1 Biztos: A Svetozar Markovid Gimnázium csapata nyerte az idei szabadkai
megmérettetést
2015. március 12. – Vajdaság Ma
Megtartották az immár hagyományos 1 Biztos elnevezésű általános műveltségi vetélkedőt a
szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban. A döntőn, amelyet idén már 13.
alkalommal szervezett meg a Vajdasági Magyar Diákszövetség ( VaMaDisz), 32
középiskolás mérte össze tudását. Szabadka nyolc középiskolájának – a Svetozar Marković
Gimnázium, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a Szabadkai Zeneiskola,
az Ivan Sarić Műszaki Középiskola, a Bosa Milićević Közgazdasági Szakközépiskola, az
Egészségügyi Középiskola, a Vegyészeti- Technológiai Középiskola és a Politechnikai
Iskola – évfolyam-legjobbjait két forduló után, mintegy 1900 tanuló közül választották ki.

Ada: A községi vezetés igyekszik leszűkíteni az ellenzék mozgásterét?
2015. március 12. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség Ada községbeli szervezetének képviselői nehezményezik,
hogy a hatalmon lévő koalíció tagjai igyekeznek leszűkíteni az ellenzéki képviselők
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mozgásterét, hangsúlyozták szerda délutáni sajtótájékoztatójukon, ahol kifogásolt emeltek
a községi költségvetés módosítása ellen, amelyre a községi képviselő-testület legutóbbi
ülésén került sor, mondván, ha az illetékesek meghallgatták volna a költségvetés
elfogadásakor megfogalmazott aggályaikat, akkor nem lett volna szükség annak
módosítására. Bálint Ferenc, a VMSZ községi képviselő-testületbeli tagja ezenkívül a
kommunális járulékkal kapcsolatos kifogásairól is beszélt.

Kúlán nagyszámú igénylő – hiányos nyelvtudás
2015. március 13. – Magyar Szó
Tizenegyedik alkalommal tartottak tegnap nyílt konzuli fogadónapot Magyarország
szabadkai nagykövetségének munkatársai Kúlán. 130 polgár igényelt az előzőekben
időpontot, hogy a helyszínen átadhassa a könnyített eljárással igényelhető magyar
állampolgársági kérvényt, és közel ennyien meg is jelentek. Mint Gara Katalin konzul
asszony elmondta, az igénylők többsége már megfelelő papírokkal, dokumentációval
érkezett, tehát ebben a tekintetben nincsenek kivetnivalók, azonban egyre nagyobb gondot
okoz a nyelvismeret hiánya. Fontos az, hogy az illető mind az értés, mind a kommunikáció,
tehát a beszéd szintjén is középfokon álljon.

Könyvtenger

Kárpátalja

2015. március 12. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács könyvtámogatási programja keretében a topolyai Juhász
Erzsébet Könyvtár 700 000 dinár értékben vásárolhatott könyveket. A támogatásnak
köszönhetően hosszú idő után a fiókkönyvtárak is gazdagodtak. A könyvtár igazgatója
Náray Éva elmondta, hogy bár részt vesznek rendszeresen a Márai Programban és kapnak
támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól, „ami azonban a jelenlegi támogatást egyedivé
teszi, és megkülönbözteti a többitől, az az, hogy itt ránk volt bízva a könyvek kiválasztása.”

A férfiak visszatérnek, ugye?
2015. március 12. – Kovács Erzsébet – Kárpátinfo
A történelem ismétli önmagát, szokták mondani. Úgy tűnik, a ma valósága megerősíti
ezt…Gyermekkoromban a falunkban minden nagymama – pedig alig voltak 40-50 évesek
– öregasszonynak tűnt: fekete ruhában, fekete fejkendőben jártak. Így gyászolták életük
végéig fiatalon a háborúban, még többen a sztálini lágerekben elvesztett férjüket. Most, a
XXI. században a földgolyóbis eme féltekén, sajnos ismét anyák gyászolják fiaikat,
gyermekek édesapjukat, testvérek a testvérüket, menyasszonyok a vőlegényüket. Azokat,
akik egy értelmetlen háborúban (amit hivatalosan nem is neveznek háborúnak) vesztették
életüket.
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Rangos elismerés földinknek

Muravidék

2015. március 12. – Kárpátalja Ma
Február 27-én a gyulai polgármesteri hivatal épületében került sor a 9–12. osztályos
diákok számára szervezett Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpátmedencei döntőjére. A verseny megnyitóján a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) irodavezetője, Berki Károly rangos elismerésben, Implom József-díjban
részesült. Berki Károly a díjátadót követően a közönséghez szólva elmondta: a
kárpátaljaiak számára rendkívül fontos az anyanyelv, mert az a nemzetrész, amely tiszteli a
múltját, annak nemcsak jelene, de jövője is lesz.

Sorsáért, jövőjéért felelősséggel...
2015. március 12. - Népújság
Az 1848-as magyar forradalomra emlékeztek vasárnap délután az őrségi Hodoson. A
Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség főszervezésében gazdag
kultúrműsorral, koszorúzással, a szónokok nemzetszeretettel átitatott beszédekkel rótták
le tiszteletüket az ünnep előtt. A hodosi kultúrházban a szlovén és a magyar himnusszal
vette kezdetét az ünnepély a helyi Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület énekkarának
előadásában.

Csentében az 1848-as forradalomra emlékeztek
2015. március 12. - Népújság
A Csentei Helyi Közösség és a Csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vasárnap
ünnepséget tartott az 1848-as forradalom tiszteletére a helybeli faluotthonnál, valamint
nőnapi programot szerveztek. A Petőfi Sándor-emléktáblánál ünnepi beszédet mondott
Šooš Mihael, az LKMNÖK alelnöke, aki az összetartozás fontosságáról, a fiatalok
megmaradásáról és a nyelv használatáról szólt.

Ténylegesen javítani a kétnyelvű ügykezelést a közigazgatásban
2015. március 12. - Népújság
Göncz László magyar és Roberto Battelli olasz nemzetiségi országgyűlési képviselő a múlt
héten eredményes munkamegbeszélést folytatott Boris Koprivnikar államigazgatási
miniszterrel a kétnyelvű ügykezelés gyakorlati megvalósításának javításáról a
közigazgatásban.

Muravidék–Felvidék együttműködési megállapodás
2015. március 12. - Népújság
Március 4-én a lendvai Bánffy Központban 23. alkalommal – kiállítással egybekötött
ünnepélyes keretek között – írták alá a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és
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Közművelődési Szövetség Országos Tanácsa és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet,
valamint a muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közötti éves kulturális
egyezményt.

Újabb könyvek a rijekai magyaroktól
2015. március 12. – Huncro.hr
A rijekai irodalom két újabb könyvvel lett gazdagabb: a HMDK Tengermelléki-fennsíki
megyei és pulai szervezetének tagjai a Mađarske narodne bajke kötet folytatásaként újabb
magyar népmeséket fordítottak le horvátra. Viola Évának, a rijekai magyar szervezet
elnökének pedig Fiume címmel adták ki legújabb kétnyelvű verseskötetét. Mindkét
könyvet hamarosan bemutatják a nagyközönségnek is.

1848-as megemlékezés Bécsben
2015. március 12. - Volksgruppen
Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és annak tagegyesületei közösen
emlékeznek az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére március 14-én,
szombaton, 16.00-kor, Bécsben a Bessenyei-szobornál valamint 18.00-kor a CollegiumHungaricumban.

Őrvidék

2015. március 12. – Huncro.hr
A Rákóczi Szövetség a továbbiakban is támogatja a horvátországi magyar oktatást. Ezúttal
a magyar, illetve a fakultatív magyar oktatásban részt vevő diákokat fogja segíteni többek
között a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban és a magyarországi felsőoktatásra való
felkészítésben.

Horvátország

A Rákóczi Szövetség folytatja oktatás-támogató programját
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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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