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Székely panaszáradat Strasbourgban – Közvetítést ígérnek 
2015. március 25. – Krónika, Erdély Ma 

Hajlandó az erdélyi magyarság képviselői és a bukaresti hatalom között közvetíteni 

Andreas Kiefer, az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusának kedden újraválasztott főtitkára. Az osztrák politikus bő félórás 

magánbeszélgetésen fogadta strasbourgi irodájában az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt 

(MPP) ötfős küldöttségét, melynek tagjai részletesen tájékoztatták a romániai magyarságot 

ért sorozatos jogfosztásokról és támadásokról. 

 

Veszélyben az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda 
2015. március 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda jövője a tét abban a harcban, amely pár héttel 

ezelőtt indult az intézmény fenntartója, azaz az érsekkétyi református egyházközség, 

valamint a néhány hónappal ezelőtt megválasztott független polgármester között. Az 

egyházközség, hogy megvédje iskoláját, petíciót kezdeményezett a polgármester 

visszahívására. Az önkormányzat egyoldalúan, indoklás nélkül mondta fel az iskolával 

2004 óta érvényben lévő bérleti szerződést, amely szerint a két falusi ingatlant ingyen 

használhatja az intézmény. A Most-Híd támogatásával, függetlenként induló Molnár Péter 

polgármester azt mondja, elsősorban nem az ingatlanok bérleti díjáról van szó. Azt 

szeretné, ha a református gyülekezet helyett az oktatási intézményt a falu önkormányzata 

működtetné. A Híd Lévai járási szervezete is felszólította a polgármestert, hogy értékelje át 

azon döntését, amellyel megváltoztatná a faluban működő magyar tannyelvű óvoda 

fenntartásának körülményeit. 

 

Kormányzati munkacsoportot javasol a nemzeti összetartozás bizottság 
2015. március 25. – Kárpátalja 

Kormányzati koordinációs munkacsoport létrehozását kezdeményezi a kárpátaljai 

adományok eljuttatásának megszervezésére az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága, erről szóló állásfoglalását hétfőn zárt ülésen, egyhangúlag fogadta el. A 

tanácskozáson – amelyen a bizottság tájékozódott a kárpátaljai helyzetről – részt vett 

Bacskai József ungvári és Szalipszki Endre beregszászi főkonzul, valamint Magyar Levente 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár. Pánczél Károly elmondta: az állásfoglalás 

fontos része, hogy továbbra is szükséges a kárpátaljai magyarság kormányzati szintű 

támogatása. 

 

Lefestették Györgyfalva helységnévtáblájának magyar feliratát 
2015. március 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Szerda reggelre virradóan lefestették a Kolozsvár melletti Györgyfalva helységnévtábláján 

szereplő magyar megnevezést. Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete 
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ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. Soós Sándor, az EMNP Kolozs megyei 

szervezetének elnöke a helyszínen tájékozódott az egyértelműen magyarellenes 

megnyilvánulásról. Soós elmondta: elítélik a rongálást és ismeretlen tettes ellen 

feljelentést tesznek. 

 

Nem mérkőzik meg Peti András a polgármesteri székért 
2015. március 25. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-es politikusokkal, városi tanácsosokkal, barátokkal, ismerősökkel folytatott 

tárgyalások nyomán Peti András, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, a 

város jelenlegi alpolgármestere úgy döntött, nem indul a magyar polgármesterjelölt 

kiválasztására májusban szervezendő előválasztásokon. „Nem kívánom kommentálni 

személyes döntésem okait, csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy minden tudásommal 

támogatni fogom az előválasztáson nyertesen kikerülő jelöltet” – mondta Peti. 

 

Valóban vizsgálja a DNA az egyházi restitúciót 
2015. március 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Valóban vizsgálódik az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) az egyházaknak 

visszaszolgáltatott ingatlanok ügyében – válaszolta a vádhatóság a Krónikának azt 

követően, hogy írásban tették fel ezzel kapcsolatos kérdéseiket. „Veszélyes terepre 

mennek, akik az egyházi javak visszaszolgáltatását bolygatják. Az egyházakról el sem 

tudom képzelni, hogy ilyen ügyekben érintettek” – szögezte le szerdán a Krónika kérdésére 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki szerint elfogadhatatlan az eljárás. Mint emlékeztetett, 

a történelmi magyar egyházak vissza sem kapták teljes ingatlanvagyonukat, miközben az 

ortodox egyházat különféle ajándékokban részesítette az állam. Kelemen Hunor inkább 

utóbbi esetben látna indokoltnak egy vizsgálatot. 

 

Soviniszta beszólás a nagyváradi kórházban 
2015. március 25. – Krónika 

Súlyos diszkriminációról számolt be az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) alapján a Főtér 

portál: a nagyváradi gyermekkórház egyik orvosa rászólt a beteg négyéves gyermekét 

nyugtatgató apára, hogy ne beszéljen magyarul. A csatorna híradójának az arcát és nevét 

nem vállaló apa ismertette az incidenst. Elmondta: a nagyváradi gyermekkórház 

sürgősségi osztályán már egy órája várakoztak négyéves beteg gyermekével, akit többször 

próbált megnyugtatni, adott pillanatban azonban egy orvos rászólt, hogy ne beszéljen 

magyarul. „Nem vagyunk Magyarországon, beszéljen román nyelven" – mondta a beteg 

kislány édesapjának a doktornő. A fiatal férfi közölte, feljelentést tesz a történtek miatt. 
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Nem lesz támadható Alkotmánybíróságon az autonómiázást közbiztonsági 
veszélyként kezelő stratégia 
2015. március 25. – transindex.ro, Krónika 

Elfogadhatatlannak minősítette Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a belügyminisztériumnak 

azt a kedden közvitára bocsátott, a 2015-2020-as közbiztonságról és közrendvédelemről 

szóló stratégiatervezetét, amely a potenciális veszélyforrások közé sorolná az etnikai 

autonómia követelését. Szerinte úgyszintén elfogadhatatlan, hogy 25 évvel a 

rendszerváltás után egy ilyen stratégiában az autonómiát a közbiztonsággal ugyanabban a 

mondatban használják. 

 

RMDSZ: sértő és megbélyegző a belügyminisztérium stratégiája 
2015. március 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

„A romániai magyar közösségre nézve sértő, megbélyegző és mondvacsinált veszélyt 

tartalmazó a belügyminisztérium közvitára bocsájtott stratégiája, amelyben a területi 

autonómiáért való békés és demokratikus utcai megnyilvánulásokat a rasszista, xenofób, 

szélsőséges, és más ehhez hasonló intoleráns megnyilatkozások közé sorolja" - közölte 

állásfoglalásában az RMDSZ képviselőházi frakciója. A frakció "a leghatározottabban 

elutasítja ezt az inkrimináló besorolást, amely közbiztonsági veszélyforrásnak nevezi 

közösségünk jogos, demokratikus törekvését". 

 

Katalán politikus üzenete Bukarestnek: „ez nem Franco” 
2015. március 25. – Krónika 

„Ilyen helyzet Spanyolországban csakis egy antidemokratikus kormányzat alatt – például 

Franco tábornok autoriter diktatúrája idején – következhetett volna be” – kommentálta 

szerdán a Krónikának Marc Gafarot i Monjó, a Katalán Demokratikus Konvergencia Párt 

külügyi kabinetvezetője a bukaresti belügyminisztérium tervezetét. A katalán politikus 

szerint úgy tűnik, a román kormány teljes mértékben félreértelmezte az autonómia és a 

decentralizáció fogalmát azáltal, hogy a közbiztonságra veszélyesnek minősítené 

Romániában az önrendelkezés követelését. 

 

Borbély: az Országos Emberjogi Intézet foglalkozzon hangsúlyosabban a 
nemzeti kisebbségi jogok kérdésével 
2015. március 25. – transindex.ro 

Az Országos Emberjogi Intézet (IRDO) vezetőtanácsi ülésén vett részt március 24-én 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, valamint Biró Rozália, a szenátus emberjogi 

bizottságának tagja. „Az intézet tevékenysége már ma is sokoldalúnak mondható, de a 

jövőben szükségesnek tartom, hogy hangsúlyosabban foglalkozzon kerekasztal-

beszélgetések, szakmai konferenciák szervezésével, tanulmányok előkészítésével, illetve a 

nemzeti kisebbségi jogok elismerésének és tiszteletben tartásának gyakorlati 

érvényesülésének kérdéskörével” – emelte ki Borbély László. Hozzátette, az Országos 
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Emberjogi Intézetnek kiemelt figyelmet kellene szentelnie a Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája által előírt rendelkezések betartására is, hiszen Romániának 

másfél éve le kellett volna tennie jelentését az Európai Tanácshoz, és ez még mindig nem 

történt meg. Ennek értelmében azt javasolta, hogy a következő periódusban az intézet 

vállaljon aktívabb szerepet ebben a kérdésben is. 

 

Kolozsvárra érkezik a magyar kormány konzultációsorozata 
2015. március 25. – transindex.ro 

A Magyar Ifjúsági Konferenciával egyeztetve Kolozsváron, 2015. március 27-én kerül 

megrendezésre a Rólad szól! – párbeszéd a fiatalokkal konzultáció, amelyen 

előreláthatólag dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár is részt vesz. Az esemény a 

Sapientia-EMTE Tordai úti épületében zajlik majd. A MIK éves ülése március 27-29 között 

zajlik Kolozsváron, melyre közel 50 magyar ifjúsági és ernyőszervezet több 80 képviselője 

érkezik a Kárpát-medencéből. 

Ők a legkedveltebb politikusaink a Facebookon 
2015. március 25. – maszol.ro 

A Facebookon legnépszerűbb romániai magyar politikus Sógor Csaba EP-képviselő a 

március 24-i adatok szerint, 20025 követővel. Folyamatosan frissülő falával ez nem is 

csoda, főként, mert a bejegyzések lájkolása és a megjegyzések száma azt mutatja, figyelnek 

is a mondanivalójára. Képviselőtársa, Winkler Gyula kevésbé ismert a közösségi hálón. Bár 

az ő oldala is meglehetősen aktív, mindössze 409 ember csatlakozott hozzá egyelőre. 

 

Himnusz-éneklés: „semmibe veszi a kormány az ügyet” 
2015. március 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A kormány semmibe veszi saját intézményeit és a romániai magyar közösség ügyeit, 

nyilatkozta Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke azt követően, hogy Ponta-

kabinet képviselője nem jelent meg az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) 

a magyar himnusz eléneklése miatt indított vizsgálat tárgyalásán. 

 

Állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában 
2015. március 26. – Krónika 

Öt kiemelkedő, a közösségért tevékenykedő személyiséget díjaztak tegnap Csíkszeredában, 

a magyar állami kitüntetéseket Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja 

adta át. A csíkszeredai főkonzulátus által szervezett eseményen kitüntetést vehetett át 

Kincses Előd jogász a Tőkés László 1989-es temesvári pere kapcsán az erdélyi magyar 

kisebbségi jogok védelme érdekében végzett ügyvédi munkája elismeréseként. 
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Az MKP és az egyház felszólítja az érsekkétyi polgármestert, hogy hagyjon fel 
az iskola támadásával 
2015. március 25. – Felvidék Ma 

Az MKP Lévai Járási Elnöksége aggodalommal és megdöbbenve szemléli azokat az 

eseményeket, melyek a legutóbbi önkormányzati választások óta Érsekkéty községben 

kialakultak. Az MKP fontosnak tartja, hogy az anyanyelvi oktatás nemzeti megtartó ereje 

ezután is zavartalanul érvényesülhessen az érsekkétyi egyházi iskolában, s a problémák 

közös tárgyalóasztalnál való rendezésére szólítja fel az érintetteket. A Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház Elnöksége közleményében „nyomatékosan kéri” a 

polgármestert, hogy „vonja vissza kedvezőtlen döntését, sőt támogassa és segítse az 

érsekkétyi református egyházközséget, hogy továbbra is működtethesse az óvodát és az 

iskolát, mely az egész falu közösségét felekezeti hovatartozás nélkül szolgálja”. 

 

Veszélyben az iskolatanácsok jogkörei 
2015. március 25. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az oktatási minisztériumban elkészült a tanügyigazgatásról szóló törvény módosító 

javaslata, amely korlátozná az iskolatanácsoknak az igazgatóválasztás folyamatában 

meglévő jelenlegi hatáskörét. Egyúttal megteremtené annak a lehetőségét, hogy a 

fenntartók (polgármesterek, megyei elnökök, járási elöljárók stb.) az iskolatanács 

döntésével szemben más pályázót nevezzenek ki. 

 

Az MKP adományt küld a kárpátaljai magyaroknak 
2015. március 25. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége komolyabb adománnyal támogatja a 

kárpátaljai magyarokat. A legutóbbi elnökségi ülésen összegyűjtött pénzösszeget az MKP 

pártirodája egészítette ki, és Csáky Pál EP-képviselő is jelentős mértékben hozzájárult 

megnöveléséhez. 

 

Hajnal Jenő: Kulturális, szakrális és idegenforgalmi fellegvár lesz a Zsinagóga 
2015. március 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A felújítás után a kulturális, a szakrális életnek és az idegenforgalomnak is fellegvára lesz a 

szabadkai Zsinagóga – nyilatkozta Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

Elmondta, hogy a a magyar kormány által biztosított mintegy másfél millió euróból jut 

majd az épület külső és belső felújítására, a kerítés és a park kialakítására, valamint a 

komplexum funkcióba helyezésére is. Az épületet Zsolnay porcelán elemek ékesítik majd.  
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Kihelyezett konzuli fogadónap Törökbecsén 
2015. március 25. – Hét Nap 

A törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székházában immár hetedik 

alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot. Dr. Kovács Gábor konzul 

vezetésével Magyarország szabadkai főkonzulátusának munkatársai fogadták az 

egyszerűsített honosítási kérelmeket. „Az a tapasztalatunk, hogy továbbra is élénk az 

érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített kérelmezése iránt. Ezen a napon is 134 

személy élt ezzel a lehetőséggel” – mondta el a konzul. 

 

Pásztor: Egyidejűleg legyenek a helyhatósági és a tartományi választások 
2015. március 26. – Vajdasági RTV 

Egyidejűleg kell tartani az önkormányzati és a tartományi választásokat – vélekedik 

Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke. Gazdaságilag és politikailag is ez lenne az 

ésszerű –nyilatkozta a Politika című napilapnak. Reméli, hogy a józan ész kerekedik fölül. 

Az elmúlt 10-15 évben ugyanis mindig egyidejűleg volt a választás. Pásztor bejelentette, 

hogy még egy találkozója lesz Bojan Pajtić-tyal és Nenad Čanakkal, amelyet a Liga szervez, 

és utána közlik, hogy mire jutottak. A VMSZ elnöke elégedett is meg nem is a haladókkal 

kötött koalíciós szerződés egy évével. Elégedett a viszonyulással és a nyitottsággal, nem 

lehet viszont elégedett azzal, amit megvalósítottak. 

 

Kárpátalja támogatását kéri a KMKSZ és Budapest XXII. kerülete 
2015. március 25. – MTI, Kárpátalja Ma 

Felhívást intézett a Kárpát-medence magyarlakta településekhez a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a XXII. kerületi önkormányzat, amelyben a kárpátaljai 

magyarság támogatását kérik. Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP), Budafok-Tétény 

polgármestere szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a felhívást Brenzovics Lászlóval, a 

KMKSZ elnökével és Szabolcs Attilával, a parlament nemzeti összetartozás bizottságának 

fideszes alelnökével írták alá. Utalt arra, hogy Ukrajna elhúzódó válság elé néz, s a minden 

magyar felelős minden magyarért elv alapján kérik a településeket, egyházakat, 

vállalkozókat, civil szervezeteket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak. A 

kezdeményezés a gyermekétkeztetés támogatását jelöli meg célként. 

 

Viharos törvényhozási munka Kijevben 
2015. március 25. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Az elmúlt héten Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa számos, az ország élete szempontjából fontos 

törvényt fogadott el, meglehetősen viharos körülmények között. Brenzovics László 

parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kárpátalja 

hetilapnak adott interjújában kommentálta ezeket a döntéseket. Brenzovics László többek 

között elmondta: a napokban találkozott Astrid Thorssal, az EBESZ kisebbségi 
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http://hetnap.rs/cikk/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-Torokbecsen-19024.html
http://www.rtv.rs/hu/politika/p%C3%A1sztor-egyidej%C5%B1leg-legyenek-a-helyhat%C3%B3s%C3%A1gi-%C3%A9s-a-tartom%C3%A1nyi-v%C3%A1laszt%C3%A1sok_582266.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpatalja-tamogatasat-keri-a-kmksz-es-budapest-xxii-kerulete/
http://karpataljalap.net/?q=2015/03/24/viharos-torvenyhozasi-munka-kijevben
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főbiztosával, akivel az ukrajnai nemzetiségi politikáról, illetve a kárpátaljai magyarság 

helyzetéről is tárgyaltak. 

 

A magyar oktatás támogatásáról Kárpátalján 
2015. március 25. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Kárpátalján járt Naszvadi György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) munkatársa, ismert 

közgazdász, pénzügyi szakember, az MNB Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 

(PADOC) kuratóriumi elnöke munkatársával, Erdélyi Rudolf Zalánnal, az alapítvány 

igazgatójával. A magyarországi vendégek a KMKSZ ungvári székházában folytattak 

megbeszélést a szövetség vezetőivel. Naszvadi György a Kárpátalja hetilapnak adott 

interjújában elmondta: a határon túli oktatás támogatásával foglalkozó Pallas Athéné 

Domus Concordiae Alapítvány képviseletében meglátogatta a magyar iskolákat, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolát, néhány líceumot és szakképző intézetet, valamint találkozott a magyarság 

egyházi és világi vezetőivel is. 

 

A magyarság küzdelmei – új dimenzióban 
2015. március 25. – Kárpátalja 

Március 19-én a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Egészségügyi 

Gyermekotthonban a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének közreműködésével 

tartott konferenciát a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (KNE), amely az 

érdekérvényesítés, a nyelvi jogok és a kétnyelvűség kérdését, problematikáját több 

szempontból vizsgálva, szakértők bevonásával igyekezett rámutatni a magyarság és a 

kisebbségi lét több fontos mozzanatára. A konferencia kezdetén Molnár Eleonóra, a KNE 

elnöke, a jelenlegi nehéz helyzetben kiemelten fontos, hogy egy-egy hasonló találkozás és 

tanácskozás alkalmával a résztvevők megerősítsék egymást abban, hogy az általuk vívott 

küzdelem ma is nagyon fontos. 

 

Szolnok önkormányzata élelmiszert gyűjt a rászoruló beregszásziak számára 
2015. március 25. – Kárpátinfo 

Babják Zoltán megbeszélést folytatott a Szolnokról érkezett küldöttség tagjaival, amelyet 

Szabó István alpolgármester, illetve Magyar Anikó nemzetközi kapcsolattartó vezetett. 

Szabó István arról tájékoztatta a polgármestert, hogy Szolnok város önkormányzata 

gyűjtést hirdetett, hogy élelmiszerekkel segíthessék a rászoruló kárpátaljaiakat, ezen belül 

beregszásziakat. Az alpolgármester elmondása szerint közel két hét alatt több száz 

kilogrammnyi élelmiszer, főleg liszt, makaróni, cukor, konzerv, étolaj gyűlt össze. 

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
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Ellopott magyar állampolgárság 
2015. március 26. –  G. Juhász Judit – Magyar Hírlap 

Amennyiben a hatóságok nem találnak időben megoldást a problémájára, be kell vonulnia 

az ukrán hadseregbe annak a kárpátaljai fiatalembernek, aki helyett valaki más tette le a 

magyar állampolgársági esküt a határon inneni Sonkádon. A fiatalember még 2013 

nyarán, a salgótarjáni kormányhivatalban adta be egyszerűsített honosítás iránti kérelmét. 

Hosszas várakozás után, 2015 januárjában tudta meg, hogy valaki még 2013 októberében 

letette az állampolgársági esküt a nevében. Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár még korábban elmondta: ahogyan az élet minden területén, itt is 

megjelennek az ügyeskedők, az egyszerűsített honosítási eljárás azonban nagyon erős 

fékekkel, kontrollokkal tűzdelt rendszer, amelyet folyamatosan felülvizsgálnak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. március 26-i számában olvasható) 

 

Nem szavazták meg a költségvetési tervet 
2015. március 25. - Népújság 

Hodos Község Tanácsa múlt heti, 5. soros ülésének legfontosabb napirendi pontja a község 

költségvetésnek elfogadása volt. A nemzetiségi pénzek felosztása körüli már ismert viták 

miatt a tanács nem fogadta el a 2015. évi költségvetés-javaslatot. 

 

A gyakorlatban is megvalósuló kétnyelvűségi stratégiát követelnek 
2015. március 25. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) múlt heti ülésén több 

fontos ügyben is állást foglalt, például az úgynevezett Ribnicai Alapról és a kétnyelvűségi 

stratégiáról. A tanács elfogadta a 2015-ös költségvetést is. 

 

A legtöbb forrást az egyesületek, intézmények támogatására fordítják 
2015. március 25. - Népújság 

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának pénteki 

ülésén elfogadták a 2015-re tervezett költségvetés első olvasatát, szóba került a közvetlen 

finanszírozás kérdése, illetve lezárulni látszik a pártosfalvi posta ügye is. 

 

Húszéves jubileumát ünnepelte a zágrábi hungarológiai tanszék 
2015. március 25. – Huncro.hr 

Kétnapos tudományos konferenciával ünnepelte fennállásának húszéves jubileumát a 

zágrábi Bölcsészettudományi Egyetem hungarológiai tanszéke múlt csütörtökön és 

pénteken. A megnyitón köszöntőt mondott Željko Holjevac dékán-helyettes, Tornóczy 

Mariann, a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10535-2015-03-25-09-18-33
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10537-2015-03-25-09-22-21
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10539-2015-03-25-09-27-00
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6134-2015-03-25-12-25-17
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osztályvezetője, Tuomo Lahdelma finn hungarológus és Magyar József zágrábi magyar 

nagykövet. Mindegyikük gratulált ahhoz a munkához és teljesítményhez, amelyet az elmúlt 

húsz év alatt produkált a hungarológiai tanszék. 

 

Magyar irodalom a bécsi Szamosban 
2015. március 25. - Volksgruppen 

A tavaly decemberben megnyitott bécsi Szamos cukrászdában /Matthias Szamos 

Konfiserie-ben most sor az első kulturális rendezvényre is. A 3. kerületben található 

szalonba Sándor György, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-

díjas író, előadóművész, „humoralista“ érkezett, hogy a Bécsben élő magyarokat is 

megnevettesse. 
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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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