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Répás Zsuzsanna a diktatúra Csíkfalván kísértő árnyáról 
2014. március 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nyárádmenti látogatása során Répás Zsuzsanna, a magyar kormány nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára nem hagyta szó nélkül a csíkfalvi közösséget ért sérelmet, 

amikor a községháza magyar feliratát kénytelenek voltak eltávolítani az épületről. Az 

államtitkár vasárnapi Maros megyei látogatása során elismeréssel szólt az erdélyi 

református egyházakról, amelyek az évszázadok során a megmaradás erős bástyái voltak, 

vallott céljuk volt megtartani a magyar közösségeket. „Különösen igaz ez itt a 

Nyárádmentén, ahol erős ellenszélben, a többségi hatalom gáncsoskodása ellenére kell 

kitartani és jövőt tervezni, építeni" – mondta a politikus. 

 

Bárdos: Először tudni akarom Kiska álláspontját a kisebbségek ügyében, 
utána támogatom 
2014. március 24. – hirek.sk, Új Szó 

Többet szeretne tudni Andrej Kiska államfőjelöltről Bárdos Gyula, mielőtt támogatja őt a 

soron következő államfőválasztás 2. fordulójában. Kiska kijelentése szerint minden 

állampolgár államfője szeretne lenni, beleértve a kisebbségeket is, ám ez az MKP jelöltje 

szerint kevés. Elmondása szerint a jelenlegi államfő is hasonló kijelentéseket tett, ám 

annak nem sok látszatja volt – ezért kell az elővigyázatosság. 

 

Kirakatban és a szőnyeg alatt 
2014. március 25. – Dési András, Fehér Rózsa, Szilvássy József, Szőcs Levente – 

Népszabadság 

A Fidesz kormány legnagyobb és legsikeresebb gesztus az egyszerűsített honosítás volt. 

Eddig több mint 550 ezren igényelték legtöbben Erdélyből, Vajdaságból és Felvidékről. A 

honosítás olyan tömegeket vonzott, ami miatt az ellenzéki erők is úgy gondolják, hogy 

kormányváltás esetén is fenntartják azt. A törvényt Szlovákia kivételével a szomszédos 

országok elfogadták. Az Orbán kormány a legnagyobb sikert a déli országokban érte el úgy, 

mint Horvátország EU csatlakozásának lezárása, valamint a szerbiai választásokon a 

VMSZ sikere. Erdélyben és Felvidéken azonban érdekes politikát folytatott. Romániával 

való viszony kapcsán voltak előrelépések, de az autonómiapárti nyilatkozatok rendre 

kivágták a biztosítékot Bukarestben. Szlovákiában pedig a honosítással kapcsolatban 

mérgesedett el a viszony. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. március 25-i számában olvasható.) 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/repas-a-diktatura-csikfalvan-kiserto-arnyarol
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/24/bardos-eloszor-tudni-akarom-kiska-allaspontjat-a-kisebbsegek-ugyeben-utana
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/24/bardos-eloszor-tudni-akarom-kiska-allaspontjat-a-kisebbsegek-ugyeben-utana
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Anyagi segítséget várnak Répástól Hargita megyében 
2014. március 24. – Krónika 

A Hargita megyében tapasztalt orvoshiány volt a fő témája a Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár csíkszeredai látogatása alkalmával tartott 

megbeszélésnek. Ezen Zsigmond Barna Pál főkonzul mellett többek között Borboly Csaba, 

a megyei önkormányzat elnöke, Szabó Barna megyemenedzser, Becze István és Rafain 

Zoltán megyei tanácsos vett részt. Elhangzott: a szakszerű egészségügyi ellátást helyben 

hozzáférhetővé kell tenni azok számára, akik pénz- vagy időhiány miatt nem tudják távoli 

egyetemi központokban kezeltetni magukat. Erre az orvosok számára bérelhető lakások 

biztosítása jelenthet megoldást. 

 

272466 aláírással adja le az EP-választási iratcsomót az RMDSZ 
2014. március 24. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Krónika, hirado.hu 

Összesen 272 466 támogató aláírást gyűjtött össze az RMDSZ az EP-jelöltlistája 

támogatása érdekében. A kézjegyeket és a jelöltek névsorát tartalmazó íveket hétfőn adta 

le a szövetség az Országos Választási Irodánál (BEC). Az EP-választásokon való induláshoz 

a választási törvény előírása szerint a pártoknak 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. Az 

RMDSZ EP-választási lista első helyén Winkler Gyula szerepel, további esélyes helyezett a 

második helyen induló Sógor Csaba illetve Vincze Loránt, a lista harmadik helyezettje. 

 

Maros megye 48 ezret, Vásárhely 14 ezret „adott” 
2014. március 24. – szekelyhon.ro 

A szekelyhon.ro az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökétől, Peti Andrástól 

megtudta, a három hét alatt egész pontosan 14 199 szignót gyűjtöttek, ami a választói 

joggal rendelkező marosvásárhelyi magyarok mintegy harmada, az eredetileg kitűzött 

célszám pedig 10 ezer volt. Megyeszerte – tájékoztatott Brassai Zsombor megyei elnök – 

48 097-en támogatták az RMDSZ EP-listáját, ez is több a vállalt 40 ezernél. 

 

Az EMNP kolozsvári politikusai már szavaztak 
2014. március 24. – maszol.ro, Krónika 

Elsők között adták le szavazataikat a kolozsvári főkonzulátuson hétfőn a Fidesz „stratégiai 

partnerei”, az EMNP, az EMNT és a Minta politikusai. Soós Sándor, az EMNP Kolozs 

megyei szervezetének elnöke a sajtónak elmondta, elégedetten konstatálta, hogy a 

szavazócédulát tartalmazó borítékot hétfőn reggel megkapta. Tájékoztatása szerint az arra 

jogosultak hétfőn, illetve kedden valamennyien megkapják a borítékot.  

 

Tanácsok a voksoláshoz 
2014. március 24. – szekelyhon.ro 

Erdélyben újdonságnak számít, hogy levélben is lehet szavazni a magyarországi 

választásokon. A szavazási folyamat módozatában nyújt segítséget a választópolgároknak 

az EMNT és az RMDSZ Csík Területi Szervezete.  
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-orvoslakasok-epulhetnek
http://itthon.transindex.ro/?hir=35839
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/maros-megye-48-ezret-vasarhely-14-ezret-aadotta
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26740-az-emnp-kolozsvari-politikusai-mar-szavaztak
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tanacsok-a-voksolashoz
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A kézdiszéki EMNT iroda készen áll a szavazatbegyűjtésre 
2014. március 24. – szekelyhon.ro 

Segítséget nyújt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kézdiszéki irodája a magyar 

állampolgároknak, hogy az április 6-i magyarországi választásokra leadott szavazataik 

eljussanak Magyarország csíkszeredai külképviseletére. Az EMNT a honosításban és a 

regisztrációban nyújtott segítség után a szavazni kívánó magyar állampolgároknak a 

szavazati levélcsomagban található azonosító nyilatkozat kitöltésében, illetve a lezárt 

szavazócsomag továbbításában is segítséget nyújt – hívja fel a figyelmet közleményében az 

EMNT kézdiszéki szervezete. 

 

„A valós anyanyelvhasználatért mindent meg kell tenni” 
2014. március 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az anyanyelvhasználatról nemtörődömségből vagy félelemből történő lemondás a 

megszerzett jogok eltörléséhez vezethet - figyelmeztettek az anyanyelvhasználati jogokról, 

valós kétnyelvűségről szervezett konferencia előadói hétfőn, Marosvásárhelyen. A Bolyai 

klubban a nagyváradi Szent Mihály Igazsága és Békéje Egyesület mellett a Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet, a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet, a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató 

Intézet is bemutatkozott, ismertetve tevékenységüket, illetve a gyakorlati alkalmazás 

területét, valamint nyomtatványokat és eredményeket.  

 

Vitasarok a magyarok és románok közti tiszteletadásról 
2014. március 24. – szekelyhon.ro 

Nyilvános vitát szerveznek Sepsiszentgyörgyön. A londoni Hyde Park szónoklati helyéhez 

hasonlóan, a megyeszékhelyen is kijelölnek egy helyszínt, ahol mindenki elmondhatja 

véleményét egy adott témáról. „Kölcsönösen tiszteletben tudják-e tartani egymás ünnepeit 

a románok és a magyarok?” – ez a szerdai, március 26-ai vitasarok témája. A kérdés a 

megyeszékhelyi román és magyar nemzeti ünneplések kapcsán nagyon is aktuális – 

hangsúlyozta Madalin Guruianu az akadémiai viták koordinátora. 

 

Ponta: folytatódhatnak a kitiltások 
2014. március 24. – Krónika 

Gyengeségként értelmezték, hogy a román hatóságok félrefordították a tekintetüket a 

szélsőséges megnyilvánulások alkalmával, ezért Bukarest a továbbiakban is folytatja azon 

külföldi állampolgárok kitiltását, akiknek esetében ezt indokoltnak tartja. Ezt Victor Ponta 

miniszterelnök jelentette ki egy televíziós műsorban. A kormányfő az Antena 3 

hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a jövőben azt a stratégiát követi, hogy 

határozottan lép fel a súlyos problémák ellen, míg a mérsékelt erőket támogatni fogja. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-kezdiszeki-emnt-iroda-keszen-all-a-szavazatbegyujtesre
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26758-a-valos-anyanyelvhasznalatert-mindent-meg-kell-tenni
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/vitasarok-a-magyarok-es-romanok-kozti-tiszteletadasrol
http://www.kronika.ro/belfold/ponta-folytatodhatnak-a-kitiltasok
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Beiktatták tisztségébe Marossy Zoltán alprefektust 
2014. március 24. – Nyugati Jelen 

Hétfőn iktatták be Temes megye alprefektusi tisztségébe Marossy Zoltánt, aki az RMDSZ 

javaslatára harmadszor vállalta el a megbízatást. A hivatalos eskü letétele alkalmából 

Marossy Zoltán megköszönte a Temes megyei RMDSZ képviselőinek, hogy továbbra is 

megbíztak benne és újból őt javasolták az alprefektusi tisztségbe. 

 

Magyarul tanuló románok Nagyváradon 
2014. március 24. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Egyre több román tanul magyarul Nagyváradon. Egyesek román-magyar határmenti közös 

programokban vesznek részt, mások munkahelyükön dolgoznak együtt magyarokkal, de 

akadnak olyanok is, akik magánéleti, családi okok miatt döntöttek úgy, hogy megtanulnak 

magyarul. Jelenleg 3 csoportban 15 románt tanítanak magyarra, de további jelentkezőket 

is várnak. Nagyváradon 27 százalékos a magyarok aránya, több magyar cégnél jelentős 

számban dolgoznak román ajkúak. 

 

„Nem igaz, hogy a bánsági szórványmagyarság hátrányos helyzetben van”  
2014. március 24. – maszol.ro 

Közel ötven fiatal vett részt az RMDSZ Temes megyei szervezetének második ifjúsági 

találkozóján a hétvégén Óteleken. A megyei RMDSZ és a helyi önkormányzat, valamint a 

Bánsági Közösségért Egyesület támogatásával megvalósult találkozón részt vett Molnár 

Zsolt parlamenti képviselő, Szabó József, a MIÉRT elnöke, valamint gátaljai, győrödi, 

kisiratosi, lugosi, óteleki, ötvösdi, székelyudvarhelyi, temesvári, végvári és zsombolyai 

magyar fiatalok.  

 

Fegyverletétel 
2014. március 25. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ-nek sikerült teljesen lefegyvereznie egyik 

politikai riválisát. Ez a következtetés szűrhető le abból, hogy a szövetség olyan 

együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Polgári Párttal (MPP), amely révén az 

MPP gyakorlatilag elismerte másodrendű szerepét az RMDSZ-szel szemben”. Balogh 

Levente hangsúlyozta: „az RMDSZ ezáltal kisebb diadalt könyvelhet el, hiszen egyik 

ellenfele leszerelésével, és a vele megkötött megállapodás révén már csak egy riválisra, az 

Erdélyi Magyar Néppártra (EMNP) kell koncentrálnia”. 

 

Tőkés László pártja nagy erőkkel gyűjti az erdélyi szavazatokat 
2014. március 25. – Népszabadság 

Az erdélyi magyarokat óva intik attól, hogy postai úton küldjék el szavazataikat a 

magyarországi választásokra. Sándor Krisztina az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

ügyvezető elnöke egy kolozsvári sajtótájékoztatón mondta el, hogy az EMNT és az EMNP a 

regisztráció folyamatában is közreműködött és az EMNP irodáiban is leadhatók a 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/szamomra_nagy_esely_hogy_kepviselhetem_a_kozossegemet.php
http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=161429&cim=magyarul_tanulo_romanok_nagyvaradon_video
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26767-nem-igaz-hogy-a-bansagi-szorvanymagyarsag-hatranyos-helyzetben-van
http://nol.hu/kulfold/tobbe-kevesbe-hivatalos-szemelyek-gyujtik-az-erdelyi-szavazatokat-1452001
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szavazatok. Bemutatták az EMNP által kiadott szórólapot is, amit 150 ezer háztartásba 

juttatnak el, ami azt erősíti, hogy az EMNT nyilvántartást vezet a névjegyzékbe vett 

választókról. 

 

Elnökválasztás és kisebbségi biztos: Nincs alku a Smer és az MKP között 
2014. március 24. – Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke cáfolta, hogy a pártja javaslatot tett volna a kisebbségi 

kormánybiztos személyére, illetve azt is, hogy a Smer részéről megkeresték volna ez 

ügyben. A felvidéki magyar médiában felröppent hír, amely azt sejteti, hogy az MKP annak 

fejében, hogy a Robert Fico mögé állna az államfőválasztáson, kisebbségi kormánybiztost 

jelölhet, mégpedig Albert Sándor egykori komáromi rektor személyében. Albert Sándor 

elmondta, őt senki nem kereste ez ügyben. 

 

Petőcz Kálmán: Koszovó, Krím és a szlovákiai magyarok 
2014. március 24. – bumm.sk 

Koszovó, Krím és a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének összefüggéseiről, jobban 

mondva összefüggéstelenségéről írt Petőcz Kálmán szlovákiai magyar politikus, a 

Szlovákiai Helsinki Bizottság vezetője blogjában. 

 

Összegében és arányában is csökkent a magyar kultúrára szánt 
kormánytámogatás 
2014. március 24. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Befejeződött a szlovák kormányhivatal kisebbségi kultúrára szánt támogatásainak 

elosztása. A szlovák kormány kisebbségi kultúrára szánt pályázati támogatásainak 

keretösszege az idén mintegy tíz százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, közel 3 

millió 830 ezer eurót tesz ki. A szlovák kormányhivatal a magyar kultúra támogatására az 

idén közel két millió eurót szánt. Ez az összeg csaknem negyedével,  több mint 600 ezer 

euróval kisebb, mint tavaly. Ez azt mutatja, hogy a csökkentés mértéke a magyar kultúrára 

szánt támogatások esetében jóval nagyobb arányú volt, mint a teljes keretösszeg esetében. 

 

Oktatási törvény és a magyar iskolák jövője 
2014. március 24. – Felvidék Ma, Új Szó 

A közoktatási törvény módosítása, a szlovákiai magyar iskolák jövője volt a témája annak a 

háromnapos találkozónak, melyet Gyűgyön tartottak. A Rákóczi Szövetség szervezte 

szakmai találkozón részt vettek a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség (SZMPSZ), a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Felvidéki Célalaphálózat képviselői. A Rákóczi 

Szövetség által végzett felméréséből kiderült, hogy Zoboralja, Léva környéke, a 

Nagykürtösi járás, valamint Losonc környékén veszélyben a magyar iskolák jövője. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44767-elnokvalasztas-es-kisebbsegi-biztos-nincs-alku-a-smer-es-az-mkp-kozott
http://www.bumm.sk/93456/petocz-kalman-koszovo-krim-es-a-szlovakiai-magyarok.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/24/osszegeben-es-aranyaban-is-csokkent-a-magyar-kulturara-szant
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/24/osszegeben-es-aranyaban-is-csokkent-a-magyar-kulturara-szant
http://ujszo.com/online/regio/2014/03/24/oktatasi-torveny-es-a-magyar-iskolak-jovoje
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Ilyen még nem volt: Fico magyarul kampányol 
2014. március 24. – Új Szó 

„Robert Fico óriásplakátokkal próbálja megszólítani a magyar választókat. Talán végső 

kétségbeesésében?” – írja az Új Szó. A napilap emlékeztet: „Fico a múltban elég sok 

csúnyaságot mondott a magyarokról.” A lap összeállított egy csokorra valót Fico 

magyarellenes kirohanásaiból. 

 

Bővülhet a Híd-frakció 
2014. március 25. – Új Szó 

Háttérinformációk szerint Lucia Žitňanská és Miroslav Beblavý volt SDKÚ-s képviselőkkel 

tárgyal a Híd arról, hogy a párt parlamenti frakciójához csatlakoznak, vagy akár a pártba is 

belépnek. Hivatalosan a hírt egyik érintett sem erősítette meg. Kérdés azonban, hogy 

Radoslav Procházka politikai elképzelései hogyan befolyásolják majd a két politikus 

elképzeléseit, ő várhatóan a köztársaságielnök-választás második fordulója után jelenti be, 

hogy pártot alapít-e, vagy egy már létező formációhoz csatlakozik. 

 

Ahogy a cserkészvezetők pihennek 
2014. március 24. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A szellemi és lelki feltöltődésé volt a főszerep a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 

hétvégi cserkésztalálkozóján Füleken, ahol őrsvezetők és csapatvezetők gyűltek össze egész 

Szlovákiából. 

 

Jön a magyar kártya? 
2014.március 25. – Magyar Nemzet 

Közvetett módon került terítékre a magyar kártya a szlovákiai elnökválasztási 

kampányban, amikor Robert Fico és Andrej Kiska Koszovó elismeréséről vitázott. A TA3 

televízió hétvégi vitaműsorában a független elnökjelölt Kiska megismételte korábbi 

álláspontját, miszerint elismerné Koszovót. Elutasította azt a Fico által tett korábbi 

megjegyzést, amelyben a miniszterelnök a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét 

hasonlította össze Koszovóval. Miroslav Klus politológus szerint ezzel  a jelöltek elővették 

a magyar kártyát. Mint mondta, valószínűnek tartja, hogy a kampány további részében ez 

a probléma egyre intenzívebbé válik a viták során. „Nem ismerjük Andrej Kiska nézeteit  a 

szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatban. Tehát ez egy olyan téma lehet, amely 

valamilyen módon megfordíthatja az elnökválasztási kampányt” – fogalmazott a 

politológus. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. március 25-i számában olvasható.) 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/24/ilyen-meg-nem-volt-fico-magyarul-kampanyol
http://www.hirek.sk/belfold/20140324174933/Ahogy-a-cserkeszvezetok-pihennek.html
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Tomislav Nikolić: Az új kormány nem lesz sem oroszbarát, sem Európa-párti, 
hanem szerbpárti 
2014. március 24. – Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerbiai államelnök kijelentette, hogy a jövendőbeli szerbiai kormány 

sem oroszbarát, sem pedig Európa-párti, hanem szerbpárti lesz. Nikolić leszögezte, az új 

kormány azt követően fog megalakulni, hogy tárgyal minden a szerbiai parlamentbe bejutó 

olyan politikai párt vezetőjével, amely képes lesz frakciót alakítani. 

 

Frakciója van az Új Demokrata Pártnak a tartományi parlamentben 
2014. március 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Új Demokrata Párt (NDS) újonnan alakult tartományi parlamenti frakciója készen áll 

az előrehozott vajdasági választásokon való részvételre, de még nem határoztak arról, 

hogyan szavaznának a választás kiírására vonatkozó kezdeményezésre. Az NDS frakcióját a 

Demokrata Párt (DS) öt korábbi képviselője alkotja: Szántó Róbert, Tanja Dokmanović, 

Ivana Milić, Mato Matarić és Miloš Gagić frakcióvezető. Gagić szerint a frakció sem nem 

azért jött létre, hogy támogassa, sem nem azért, hogy megdöntse a tartományi kormányt. 

 

Pásztor István Martin Guillermo Ramirezzel tárgyalt 
2014. március 24. – Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke Martin Guillermo Ramirezzel, az Európai 

Határmenti Régiók Szövetségének főtitkárával tárgyalt. A beszélgetés témája Vajdaság és a 

hálózati szervezet közötti együttműködés állandósítása volt. Pásztor István elmondta, hogy 

Vajdaság eddig is aktívan részt vett határon átnyúló projektekben. Példaként a 

magyarországi megyékkel, valamint a Duna-Körös-Maros-Tisza régió keretében 

megvalósított együttműködést emelte ki. Ramirez elmondta, hogy az Európai Határmenti 

Régiók Szövetsége kész hathatós támogatást nyújtani a Balkán, különösen Szerbia 

határmenti régióinak. 

 

Ösztöndíj a legjobb a hallgatóknak 
2014. március 25. – Magyar Szó 

A szerb kormány a fiatal tehetségeket támogató alap jóvoltából ösztöndíjban részesíti a 

legjobb egyetemi hallgatókat, akik kiemelkedő tudományos és akadémiai eredményeket 

értek el tanulmányaik során. A legjobb szabadkai hallgatók hétfőn vehették át az 

ösztöndíjazásról szóló szerződéseket, melyeket személyesen Vanja Udovičić ifjúsági és 

sportminiszter, illetve a Fiatal Tehetségek Alapjának elnöke, valamint Maglai Jenő 

polgármester adtak át. Elsőként Maglai Jenő szólt a hallgatókhoz, hangsúlyozva, az, hogy 

maga a miniszter is jelen van a szerződések átadásán, azt mutatja, hogy a köztársasági 

szervek mekkora figyelmet fordítanak a fiatal hallgatókra. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20217/Tomislav-Nikolic-Az-uj-kormany-nem-lesz-sem-oroszbarat--sem-Europa-parti--hanem-szerbparti.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20217/Tomislav-Nikolic-Az-uj-kormany-nem-lesz-sem-oroszbarat--sem-Europa-parti--hanem-szerbparti.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16948/Frakcioja-van-az-Uj-Demokrata-Partnak-a-tartomanyi-parlamentben.html
http://pannonrtv.com/web/?p=117367
http://www.magyarszo.com/hu/2288/vajdasag_szabadka/109289/%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj-a-legjobb-a-hallgat%C3%B3knak.htm
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Naszvadi György a Rákóczi-főiskolán 
2014. március 24. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Naszvadi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára látogatást tett 2014. 

március 23-án a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az 

államtitkár Bacskai Józseffel, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzuljával, 

Tóth Istvánnal, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzuljával, Szalipszki 

Endrével, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzuljával és Orosz Ildikóval, 

a Rákóczi-főiskola elnök asszonyával tekintette meg a főiskola felújítási munkálatait. 

 

Folytatódott a kárpátaljai népzenei és néptánc mesterképzés 
2014. március 24. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A Hagyományok Háza, Pál István Szalonna és Bandája és a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet közös tanfolyamot hirdetett 2014-ben. A képzésre olyan tanulni vágyó 

kárpátaljai művészek jelentkezését várták, akik fontosnak tartják Kárpátalja kulturális 

életének élénkítését, emellett szeretnék még jobban megismerni a Kárpát-medence zenei 

és táncos hagyományait. Meglepetésükre több mint százan adták be jelentkezésüket a 

mesterképzésre. 

 

Határokon átívelő üzleti sikerek 
2014. március 24. – Új Magyar Képes Újság 

Mintegy 300 vállalkozói megkeresés, számos kapcsolatépítő és üzletkötő tárgyalás, több 

Wekerle Vállalkozói Kör-összejövetel, szakmai fórumok – röviden így lehetne összefoglalni 

a Kárpát-régió Üzleti Hálózat eszéki irodájának első évét. A Kárpát-régió Üzleti Hálózat 

célja, hogy elősegítse a kelet-közép-európai országok nyitását egymás gazdaságai irányába, 

és hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a térség egy európai szinten is elismert, összefonódó és 

erős gazdasági régióvá fejlődjön. A Kárpát-medencében tizenhárom iroda támogatja a 

magyar vállalkozókat külpiaci kapcsolataik élénkítésében, köztük az egy évvel ezelőtt 

megnyitott eszéki iroda. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/naszvadi-gyorgy-rakoczi-foiskolan
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/folytatodott-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-mesterkepzes
http://huncro.hr/magyarsagunk/5391-hatarokon-ativel-uezleti-sikerek
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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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