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Elnapolták a döntést az állampolgársági törvényről 
2014. január 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Meghatározatlan időre elnapolta az alkotmánybíróság szerdán a döntéshozatalt a szlovák 

állampolgársági törvénynek az alkotmánnyal való összeegyeztethetőségéről. Az 

alkotmánybíróság a döntés elodázásával valószínűleg ki akarja kerülni, hogy az 

államfőválasztás kampányának idején, és alig két héttel a március 15-én sorra kerülő 

államfőválasztás előtt hozzon meg egy ilyen fajsúlyú döntést. 

 

NVI: ingyen postázhatják szavazataikat a külhoni magyarok 
2014. január 30. – MTI, hirado.hu 

Ingyenesen adhatják postára szavazataikat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

külhoni magyar állampolgárok - jelentette be Szabadkán Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási 

Iroda (NVI) elnöke. Elmondta: Külképviseleti Választási Iroda nyílik minden magyar 

külképviseleten, ez azt jelenti, hogy a főkonzulátus dolgozói már nem csak a szokásos 

feladataikat látják el, hanem a választási feladatokat is, azaz a választási törvényt és az 

alkotmányt betartva segítenek a regisztrációs kérelmek benyújtásánál. 

 

Hidvéghi: növekszik a külhoni érdeklődés a választások iránt 
2014. január 30. – maszol.ro, MTI, Szabadság 

Nagy és növekvő érdeklődés mutatkozik a külhoni magyarság körében a magyarországi 

országgyűlési választások iránt - jelentette ki Hidvéghi Balázs, az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának alelnöke szerdán egy kolozsvári kerekasztal beszélgetésen. A 

fideszes politikus a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely meghívottjaként beszélt a 

külhoni magyarok választási részvételéről. Úgy vélte, az erdélyi magyar állampolgárok 

szavazása az összetartozás kifejeződése lehet, és csattanós választ nyújthat a kétkedőknek.  

 

Nagy Zsolt: egyik ügyben sem én voltam a fő célpont 
2014. január 30. – transindex.ro 

A stratégiai privatizációs ügy a privatizációk leállításáról, a Posta-ügy pedig a Chiuariuval 

való leszámolásról szól a volt miniszter szerint. Exkluzív interjú az RMDSZ volt 

miniszterével pereiről, politikai szerepvállalásáról, Băsescu sárga lapjáról. 

 

Hidvéghi a Krónikának: minden szavazat számít 
2014. január 30. – Krónika 

A magyar állampolgárság iránt az elmúlt három évben tapasztalható átütő érdeklődés azt 

bizonyítja, helyes döntés, nemzetpolitikai szempontból mérföldkő volt a törvény 

megalkotása – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Hidvéghi Balázs, az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke. A Fidesz külhoni magyarokért 

felelős stratégiai igazgatóhelyettese szerint a magyar nemzet összetartozása új 
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megközelítésének köszönhetően az anyaországi közvélemény döntő többsége már 

elfogadja, hogy szavazatukkal a határon túliak is beleszólhatnak a magyarországi politikai 

folyamatokba. 

 

Közvita lesz a Kultúrpalota mögé tervezett parkolóházról 
2014. január 30. – transindex.ro, Erdély Ma 

Pénteken, január 31-én a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében 17 órai kezdettel 

közvitára kerül sor a Kultúrpalota mögé tervezett parkolóházról. A megbeszélésen 

Marosvásárhely jeles építészei, mérnökei, városrendezési és műemlékvédelmi 

szakemberei, a Maros Megyei Tanács, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Dr. Bernády 

György Közművelődési Alapítvány képviselői lesznek jelen. A Dr. Bernády György 

Közművelődési Alapítvány korábban már bekapcsolódott a parkolóházat ellenző aláírások 

gyűjtésébe, mivel meggyőződésük, hogy a munkálatok veszélyeztethetik, károsíthatják a 

100 éves Kultúrpalota épületét. 

 

Borboly-per: március 7-ig gondolkodik a bíró a perirat újraíratásán 
2014. január 30. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök perének mai tárgyalását követően egy 

Facebook-bejegyzésben közölte: március 7-én dönti el a bíró, hogy kérni fogja vagy sem az 

ügyészségtől a vádirat újraírását. Eddig valahányszor halasztás történt, a bíró egy héttel 

későbbi időpontra tűzte ki az újabb tárgyalás időpontját. Borboly közlése szerint a most 

megszabott viszonylag hosszú időtartamot a bíró azért tartotta indokoltnak, mert alaposan 

szeretné tanulmányozni a védelem által támasztott törvényességi kifogásokat. Borboly 

ügyvédje ugyanis arra kérte a bírót, hogy rendelje el a vádirat újraírását, mert az iratcsomó 

hibákat tartalmaz. Borboly brüsszeli elfoglaltságai miatt nem vett részt a tárgyaláson. 

 

Szakmai vita: merre tart a magyar közoktatás? 
2014. január 30. – maszol.ro 

„Amíg nem tudjuk közüggyé tenni az erdélyi magyar oktatást, hogy mindenki magáénak 

érezze a fontosságát, addig aligha lesz javulás a minőségben” – jelentette ki a maszol.ro-

nak adott interjúban Király András. Az oktatási államtitkárt Péntek János nyílt levelére 

reagáltatta a portál. 

 

Átvette a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a jegybank épületét  
2014. január 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Többek között az Erdélyi Művészeti Központnak (EMÜK) ad ideiglenes otthont a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat által hosszas huzavona után megszerzett volt Nemzeti 

Bank épülete, jelentette be Antal Árpád. A város polgármestere az épület csütörtöki 

átvételekor rámutatott: az önkormányzatnak tíz év után sikerült az ingatlan birtokába 

jutnia. Antal Árpád igazságtalannak tartja, hogy az országban, a megyei tanácsok még 

2004-ben megkapták az egykori jegybank épületeket, Sepsiszentgyörgyön pedig sok időt 
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és pénzt veszített az önkormányzat, hiszen cserébe fel kellett ajánlania az ortodox 

egyháznak az ADAS tömbháznak nevezett ingatlan egyik szintjét, amelyet 120000 euróért 

vásárolt.  

 

Sorbán Attila megunta 
2014. január 30. – szekelyhon.ro 

Önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondását fontolgatja Sorbán Attila 

néppártos megyei tanácsos, aki úgy érzi, hogy a megyei önkormányzati képviselő-

testületben kifejtett munkája „teljesen fölösleges, pótcselekvés”, mert a határozatokkal 

szemben felhozott észrevételeit a szőnyeg alá söprik. 

 

Néppárt: „Viszonyuljunk felelősen magyar állampolgárságunkhoz” 
2014. január 30. – szekelyhon.ro 

A magyar közösség javára lesz az az összefogás, amely a magyarországi parlamenti 

választásokon való részvételhez szükséges regisztráció kapcsán mutatkozik Erdélyben – 

vélik az EMNT és az EMNP Maros megyei vezetői, akik hangsúlyozták: az akadályok 

elkerülése végett ajánlott februárban regisztrálni.  

 

Újraválasztották Antal Árpádot a sepsiszentgyörgyi RMDSZ élére 
2014. január 30. – maszol.ro 

A románokkal való viszony újragondolását tartja egyik legfontosabb feladatának a 

sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöki tisztségbe elsöprő többséggel újraválasztott Antal Árpád. 

A szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete csütörtökön tartott tisztújító közgyűlést, amelyen 

Antal Árpád ismertette beszámolóját és az elkövetkező időszakról szóló programját. Az 

elöljáró rámutatott: kiemelten fontosnak tartja a nemzetpolitikai kérdéseket, és a 

románokkal való viszony újragondolása és új alapokra való helyezése szükségszerű. „Az 

elmúlt húsz évben sajnos nem sikerült sikeresen közvetíteni a románok felé céljainknak és 

törekvéseinknek lényegét. Tisztáznunk kell nemcsak azt, hogy mit jelent az autonómia, de 

azt is, hogy a románok számára mit jelent mindez. Fontos, hogy elérjük azt, hogy az 

autonómiával kapcsolatos közbeszéd végre ne arról szóljon, hogy milyen autonómiát 

akarunk, hanem arról, hogy azt mikor és hogyan fogjuk elérni” fogalmazott Antal Árpád. 

 

Románoknak szánt magyar történelemkönyvet mutattak be Kolozsváron  
2014. január 30. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Kolozsváron csütörtökön mutatták be azt a magyar történelemkönyvet, amelyet román 

nyelven, kimondottan románok számára írt egy fiatal történészekből álló csoport. Szabó 

Csaba kolozsvári televíziós újságíró, a könyv megírásának az ötletgazdája az MTI-nek a 

bemutató előtt elmondta, az O istorie a maghiarilor (A magyarság története) című 172 

oldalas könyv olvasmányos stílusban próbálja a román olvasó számára összefoglalni a 

magyarok történetét a honfoglalás előtti kortól napjainkig.  
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Az RMDSZ kiáll Kerekes mellett 
2014. január 31. – Krónika 

Szolidaritásáról biztosította az RMDSZ Kerekes Károly parlamenti képviselőt, aki ellen 

néhány napja emelt vádat a bukaresti legfőbb ügyészség, mert családtagjait alkalmazta 

marosvásárhelyi parlamenti irodájában. A szövetség közleményben jelezte, hogy értetlenül 

állnak a vádemelés híre előtt, Kerekes bíróság elé állítását pedig igazságtalannak és 

túlzónak találják. Amint a közleményben rámutatnak: a vádhatóság 2012-ben már ejtette 

ugyanezt a vádat, lezárta az ügyet, és kimondta, hogy a családtagok parlamenti irodába 

való alkalmazása nem minősül bűncselekménynek. 

 

A kisebbségi színházakért kondulnak a vészharangok?! 
2014. január 30. – bumm.sk, hirek.sk 

A parlament január 29-én fejezte be a kormány által decemberben elfogadott 

színháztörvény általános vitáját. A nemzetiségi színházak számára hátrányos és veszélyes 

jogszabály láttán úgy tűnik, hogy a kassai Thália Színház és a révkomáromi Jókai Színház 

felett Damoklész kardja függ. Marek Maďarič kulturális miniszter nem tartja szükségesnek 

a nemzetiségi színházak finanszírozásának pontosabb szabályozását. Előfordulhat, hogy az 

alulfinanszírozott kisebbségi színházak támogatása tovább csökken, ami a létüket 

veszélyeztetheti. 

 

Bárdos Gyula alámerült a szlovák fórumozók világába 
2014. január 30. – bumm.sk, Új Szó 

Bárdos Gyula a topky.sk nevű szlovák bulvárportál olvasóinak online kérdéseire 

válaszolhatott csütörtökön. Szembesülhetett a magyarokkal kapcsolatos sztereotípiák 

többségével, több kérdező értetlenségének adott hangot amiatt, hogy magyarként miért 

akar Szlovákia elnöke lenni. 

 

Kerekasztal 2014 – mi várható a szakemberektől? 
2014. január 30. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett több szakmai bizottság is ténykedik, ezek 

egyike a Jogsegélyszolgálat. A szervezet közleménye szerint 2014-ben lehetőség adódik 

több, feldolgozás alatt álló téma köztudatba vitelére – például a kisebbségi nyelvtörvény 

gyakorlati betartására a vasutakban és hivatalokban, a vészhívószámok problémájának 

felvetésére, a civil szervezetek magyar nevének bejegyzésével kapcsolatos problémák 

bemutatására. 
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Különleges iskola különleges gyerekeknek - Beiratkozás a martosi egyházi 
alapiskolába  
2014. január 30. – Felvidék Ma 

Tizenöt évvel ezelőtt indult el Martoson a református egyházközség által alapított és 

gyülekezeti fenntartású egyházi alsó tagozatos alapiskolában a tanítás. A nevelés és az 

oktatás a keresztyén humanizmus elvei szerint, családias környezetben folyik. Ennek 

megtapasztalására bárkinek lehetősége nyílik, aki elmegy a február 5-én sorra kerülő nyílt 

napra. 

 

Szakértelemmel, élvezetesen a nyelvről 
2014. január 30. – Felvidék Ma 

A Pozsonyi Casinó január 28-án Szabómihály Gizella nyelvészt látta vendégül, akivel Hritz 

Júlia a magyar nyelvnek a Felvidéken használatos sajátosságairól beszélgetett. A nyelvész 

többek közt elmondta, a magyar nyelv megtartása érdekében a hivatalokban használni kell 

a magyar nyelvet. Fontosak a feliratok is, ezért nagyra értékeli a fiatal csoportok 

kezdeményezését a magyar feliratok érdekében, hiszen ahol magyar felirat van, ott az 

ügyfél is tudja, hogy megszólalhat magyarul. 

 

Bárdos volt a jelöltek közül a legkészségesebb 
2014. január 31. – Felvidék Ma 

A Glance House-ügy (egy korábbi ingatlanügy) kárvallottjának adta ki magát a SME 

napilap egyik szerkesztője, hogy megtudja, mennyire segítőkészek a köztársaságielnök-

jelöltek. A jelöltek közül Bárdos Gyula, az MKP jelöltje volt a legkészségesebb. Személyes 

találkozóra a választási kampány miatti elfoglaltságai okán Bárdosnak nem volt ideje, 

kikérte azonban egy jogász véleményét, és terjedelmes jogi tanácsot küldött. 

 

Boris Tadić kilépett a Demokrata Pártból 
2014. január 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Boris Tadić Szerbia és a Demokrata Párt (DS) egykori elnöke csütörtökön bejelentette, 

hogy kilépett a pártból, amelynek az utóbbi időszakban tiszteletbeli elnöke volt. Tadić 

újságíróknak elmondta, azért hozta meg ezt a döntést, mert a DS vezetősége koalíciós 

tárgyalásokba kezdett Zoran Živković Új Pártjával (NS). Az egykori államelnök ugyanakkor 

cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint létrehozta volna a Demokratikus Blokkot, s 

hozzátette, hamarosan döntést hoz azzal kapcsolatban, hogy részt vesz-e, illetve milyen 

módon vesz részt a március 16-ára bejelentett előrehozott parlamenti választáson. 
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A vajdasági magyar pártok választási tervei 
2014. január 30. – Magyar Szó 

Az előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírásával aktuálissá vált a kérdés, 

hogy vajon a vajdasági magyar politikai pártok milyen formában mérettetik meg magukat. 

A hat párt legtöbbje inkább együttesen indulna a választásokon, ezt tükrözi az az 

egyeztetés is, amelyet a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 

kezdeményezésére tartanak meg Óbecsén. A Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a 

választásokon. „A következő ciklusban olyan fontos döntések meghozatalára kerül majd 

sor, amelyekből a vajdasági magyar közösség nem maradhat ki, mert az hosszú távú 

károkat okozna a közösségnek – fogalmazott Pásztor István. Pásztor kifejtette: a VMSZ 

számára az a prioritás, hogy hatalmi parlamenti pártként politizáljon a következő 

ciklusban. Csakis a hatalomból valósulhat meg az érdekérvényesítés, nyomatékosította 

Pásztor. 

 

Megalakult a Szabadkai Főkonzulátus Külképviseleti Választási Irodája 
2014. január 30. – Vajdaság Ma 

Megalakult a Szabadkai Főkonzulátus Külképviseleti Választási Irodája. Közel 137 ezer 

külhoni magyar állampolgár regisztrált a magyarországi országgyűlési választásokra a 

Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, ebből 20 ezer a Vajdaságból – ismertette Pálffy 

Ilona, az NVI elnöke, aki csütörtöki szabadkai látogatásán részt vett a most megalakult 

Külképviseleti Választási Iroda tagjainak eskütételén. 

 

Bunford Tivadar a VMSZ szabadkai elnöke 
2014. január 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Bunford Tivadar lett a VMSZ szabadkai elnöke. Maglai Jenőt váltja a pozíción, aki 

szabadkai polgármesterként ezt a megbízatást már nem vállalta. A Vajdasági Magyar 

Szövetség helyi tanácsa egyhangúlag választotta meg. Bunford Tivadar a Masterplast 

igazgatója, Szerbia legjobb vállalkozói között tartják számon.  

 

Pajtić becsületsértésért pereli az SNS-t 
2014. január 30. – Vajdaság Ma 

Bepereli a Szerb Haladó Pártot (SNS) Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, a Demokrata Párt 

(DS) alelnöke az SNS közleményében a személye ellen irányuló gyűlöletbeszéd és sértések 

miatt, áll a DS közleményében. Mint kifejtik, az SNS közleményében Bojan Pajtićot azzal 

vádolják, hogy „zúgolódik”, „hallucinál” és „irányítja bíróságokat meg az ügyészségeket”, 

továbbá hogy a „gimnasztika megzavarta az érzékelését” és „túl sok időt tölt a 

tornateremben meg a szoláriumban”. Emellett azzal is vádolják Pajtićot, hogy az általa 

vezetett vajdasági kormányt „saját korrupciós és bűnügyi érdekeinek rendelte alá”. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2234/kozelet_politika/107013/A-vajdas%C3%A1gi-magyar-p%C3%A1rtok-v%C3%A1laszt%C3%A1si-tervei.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16642/Megalakult-a-Szabadkai-Fokonzulatus-Kulkepviseleti-Valasztasi-Irodaja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16644/Bunford-Tivadar-a-VMSZ-szabadkai-elnoke.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16640/Pajtic-becsuletsertesert-pereli-az-SNS-t.html
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Meglepő, magyarságot érintő adatok a szerb belügyminisztériumból 
2014. január 30. – Pannon RTV 

A szerb belügyminisztérium 343 foglalkoztatottja magyar. Mivel a nemzeti hovatartozásról 

senki sem köteles nyilatkozni, így az adat azokra vonatkozik, akik magyarnak vallották 

magukat. A Pannon RTV kérdéseire válaszolva a belügyminisztérium sajtóosztálya azt is 

közölte, hogy tavaly 1331 biometrikus személyi igazolványt adtak ki háromnyelvű – szerb, 

angol és horvát – formanyomtatvány alapján. Nevének magyar helyesírás szerinti 

feltüntetését pedig 1738 vajdasági magyar kérte. A belügyminisztérium tájékoztatása 

szerint Szerbiában 2012-ben 14 olyan incidens történt, aminek nemzeti indíttatása 

lehetett, 2013-ban pedig 8. 

 

Új alkotmányra és új statútumra van szükség  
2014. január 30. – Pannon RTV 

Vajdaság statútumának módosítása vagy új alkotmány? Pásztor István szerint a kérdésre a 

válasz az, hogy mindkettőre szükség van. A tartományi képviselőház elnöke Újvidéken, a 

Vajdasági Klub által szervezet fórumon tartott előadást. A politikus szerint az 

Alkotmánybíróság döntését tiszteletben kell tartani még akkor is, ha nem értünk vele egyet 

maradéktalanul. Ugyanakkor kifejtette azt is, hogy a választások utáni négy évben 

megkerülhetetlen lesz az alkotmány módosítása is, és ebben helyet kell kapnia Vajdaság 

helye, szerepe és hatásköre meghatározásának is. 

 

Az Óbecsei Gimnáziumban tartottak felsőoktatási tájékoztatót 
2014. január 30. – Pannon RTV 

Az itthoni továbbtanulásra és a szülőföldön való boldogulásra buzdította az óbecsei 

fiatalokat a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Diákszövetség. Az MNT 

anyagilag és erkölcsileg is támogatja a hazai továbbtanulást. Az Óbecsei Gimnáziumban 

tartottak felsőoktatási tájékoztatót. A fiatalok egy része a szerbiai, míg mások a 

magyarországi továbbtanulási lehetőségek után kutatnak. 

 

A régiók közötti civil párbeszéd fontosságát hangsúlyozta Pásztor István 
2014. január 30. – Pannon RTV 

A régióknak, az emberi kapcsolatoknak és a civil párbeszédnek nagy szerepe van az ország 

európai integrációs folyamatában. Ezt Pásztor István mondta a köztársasági 

képviselőházban a Szerb–német civil párbeszéd elnevezésű rendezvényen. Pásztor 

hangsúlyozta, hogy az együttműködés Németországgal és annak tartományaival Vajdaság 

és a vajdasági parlament szempontjából is fontos, azaz nem véletlen, hogy a 13 európai 

régióval aláírt szerződés közül 5 Vajdaság és német tartományok között jött létre.  
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http://pannonrtv.com/web/?p=106093
http://pannonrtv.com/web/?p=106220
http://pannonrtv.com/web/?p=106233
http://pannonrtv.com/web/?p=106177
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Pásztor Bálint: Nem valószínű, hogy a köztársasági parlament júniusig 
jóváhagyja a Statútum módosításait 
2014. január 30. – Pannon RTV 

Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője 

szerint fennáll a veszély, hogy a rendkívüli választások után a parlament új összetétele 

nem tud a megadott határidőn belül dönteni Vajdaság Statútumáról. A parlament 

alkotmányügyi bizottsági ülésén elmondta, hogy véleménye szerint a Tartományi 

Képviselőház biztosan elfogadja a Statútum az Alkotmánybíróság által kért, de a 

köztársasági parlament nem valószínű, hogy jóváhagyja azt 2014. június 5-ig. Ebben az 

esetben alkotmányos hézag keletkezik a tartományi szervek munkájában. 

 

Bácskossuthfalván található Szerbia egyetlen magyar egyházi iskoláskor előtti 
intézménye 
2014. január 30. – Pannon RTV 

A keresztyén tanítás, a hagyományőrzés és a nemzeti értékek. Ezek kapnak helyet az állami 

program mellett a bácskossuthfalvi Napsugár Református Óvodában. Szerbia egyetlen 

államilag elismert magyar egyházi iskoláskor előtti intézményét 2005-ben szülői 

kezdeményezésre hozták létre. 2007-ben az akkreditáció után lett hivatalosan óvoda. Az 

intézményhez azóta is, a fennmaradási nehézségek ellenére, erősen ragaszkodnak a 

helyiek. 

 

Táncházmozgalmat indított a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület 
2014. január 30. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület január 23-ai kezdettel több hónapra kiterjedő 

táncházmozgalmat indított, mely augusztusig a Beregszászi, Nagyszőlősi, Munkácsi és 

Ungvári járások településeit igyekszik megmozgatni. 

 

Átadták a Zrínyi Ilona-ösztöndíjakat 
2014. január 30. – Kárpátalja 

Január 25-én a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor a 

Zrínyi Ilona-ösztöndíjpályázat nyertes pályázatainak kihirdetésére és az ösztöndíjak 

átadására. Az ösztöndíjpályázat célja a Kárpátalján, elsősorban a szórványban 

tevékenykedő pedagógusok díjazása volt. 

 

„Ez a díj megerősít a küldetésemben” 
2014. január 30. – Kárpátalja 

A KMKSZ 2005-ben hozta létre a Fodó Sándor-ösztöndíjat, tisztelegve alapító elnöke 

emléke előtt, 2013-tól pedig új formában, kibővítve, Fodó Sándor-díjként hirdeti meg. 

Azok a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló diákok, az oktatás területén, illetve 
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http://pannonrtv.com/web/?p=106125
http://pannonrtv.com/web/?p=106125
http://pannonrtv.com/web/?p=106118
http://pannonrtv.com/web/?p=106118
http://karpataljalap.net/2014/01/30/tanchazmozgalmat-inditott-karpataljai-nepfoiskolai-egyesulet
http://karpataljalap.net/2014/01/30/atadtak-zrinyi-ilona-osztondijakat
http://karpataljalap.net/2014/01/30/ez-dij-megerosit-kuldetesemben
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az egészségügyben dolgozó személyek, valamint egyházi tisztségviselők kapják meg, akik 

Fodó Sándor szellemi hagyatékának örököseiként kiemelkedő közösségszervező 

tevékenységet fejtenek ki. Az idén Radvánszky Ferenc mezőkaszonyi és bótrágyi 

református lelkipásztor lett a díjazottak egyike. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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