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Ösztöndíjasok segítik a diaszpóra magyarságát 
2013. március 29. – MTI, Magyar Hírlap Online 

A külhoni magyar közösségekkel való minél szorosabb együttműködést célzó 

nemzetpolitikai tevékenység keretében a közeljövőben ösztöndíjasok utaznak a Kőrösi 

Csoma program keretében a diaszpóra magyarságához. Annak érdekében, hogy segítsék a 

diaszpóra magyarságának hétköznapi életét, a magyar kormány 47 ösztöndíjas fiatalt küld  

öt-hat hónapos időtartamra elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába - 

mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Ülésezett a magyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottság 
2013. március 28. – MTI 

Csütörtökön a magyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottság társelnöki egyeztetését tartották 

Budapesten. Répás Zsuzsanna hivatalában fogadta az ukrán miniszterelnök kíséretében 

Budapesten tartózkodó Timofij Kohan ukrán kulturális miniszterhelyettest, aki ellátja a 

bizottság társelnöki feladatát. A társelnökök fontos előrelépésnek tartják a csütörtöki 

magas szintű magyar-ukrán kormányközi egyeztetéseket, amelyek eredményei 

hozzájárulnak és segítik a kisebbségi vegyes bizottság sikeres munkáját. Egyetértettek 

abban, hogy a testület a  magyarországi ukránság és a kárpátaljai magyarság ügyét 

szolgálja, ezért fontos a két országban élő nemzeti közösségek képviselőinek részvétele a 

bizottság munkájában. 

 

Támogatjuk Ukrajna integrációs törekvéseit 
2013. március 28. – MTI, Magyarország.hu 

A kulturális, oktatási, kereskedelmi és gazdasági együttműködés kiszélesítéséről tárgyalt 

ukrán kollegájával Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A tárgyaláson a magyar 

kormányfő támogatást kért ukrán partnerétől az Ukrajnában tavaly elfogadott 

nyelvtörvény végrehajtása ügyében, ami fontos az ott élő magyar kisebbségnek. Ez egy 

lojális, de a nemzeti identitását és kultúráját fenntartani akaró közösség - így ajánlotta a 

kormányfő az ottani magyarokat Mikola Azarov figyelmébe. 

 

Kövér László is fogadta az ukrán miniszterelnököt 
2013. március 28. – MTI, hirado.hu 

Magyarország stratégiai partnerként tekint Ukrajnára, és hazánk a kölcsönös megértésből 

kölcsönös előnyöket remél - közölte Kövér László, az Országgyűlés elnöke, amikor fogadta 

a Mikola Azarov ukrán miniszterelnököt. Kövér László szólt arról, hogy Magyarország 

felelősséget érez a határon túli magyarság iránt és arra kérte vendégét, hogy segítse 

biztosítani a kárpátaljai magyarság önazonosságának megőrzéséhez szükséges jogokat. 
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http://www.magyarhirlap.hu/osztondijasok-segitik-a-diaszpora-magyarsagat
https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/ukrajna20130328.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/28/17/Kover_Laszlo_is_fogadta_az_ukran_miniszterelnokot.aspx?source=hirkereso
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Az anyaország nyomása is segítheti az autonómiát 
2013. március 28. – MTI, Echo TV 

Segíthet az autonómia kialakításában, ha az anyaország nyomást gyakorol arra az államra, 

amelyben egy kisebbség él, de az is elengedhetetlen, hogy az érintett állam nyitott legyen - 

hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézet csütörtöki budapesti műhelybeszélgetésén, 

melyen Metz Rudolf Tamás Dél-Tirolról, Tóth Annamária pedig Québecről tartott 

előadást. 

 

Az EMNP az EFA pártjaira számít a tervezett európai aláírásgyűjtésben 
2013. március 28. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elsősorban az Európai Szabad Szövetségbe (EFA) 

tömörült regionalista és autonomista pártok segítségére számít abban a tervezett európai 

aláírásgyűjtésben, amellyel kisebbségvédelmi jogalkotásra szeretné késztetni az Európai 

Uniót - jelentette ki Toró T. Tibor EMNP-elnök csütörtökön egy kolozsvári 

sajtótájékoztatón. 

 

Grüman Róbert: A MIÉRT alapértéke az egység 
2013. március 28. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztató keretén belül bemutatta elképzeléseit Grüman Róbert, a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) háromszéki elnökjelöltje. Az elnökjelölt mellett a sajtótájékoztatón 

jelen volt Tischler Ferenc, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere és Demeter Ferenc a 

Háromszéki Ifjúsági Tanács alelnöke. 

 

„Keresztély Irma mondjon le” – Tănasă szerkeszti Sabina Facebook-oldalát? 
2013. március 28. – Erdély Ma 

Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) sepsiszentgyörgyi elnöke nem 

kevesebbet állít, mint azt, hogy a már ötvenezer „tetszik” fölé jutott oldalt nem a trikolóros 

kovásznai kislány, hanem a gyűlöletkeltés bajnokaként elhíresült Dan Tănasă működteti. 

Guruianu egyébként, még az eset országos botránnyá dagadása előtt egyértelmű 

állásfoglalást tett közzé, amelyben kifejtette, a minimális empátia hiányára vall, hogy 

valakinek éppen március 15-én jusson eszébe trikolóros hajpánttal felvonulni. 

 

Civil Elkötelezettség Mozgalom: nem harap a kétnyelvűség 
2013. március 28. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Közel száz belvárosi utcában helyezne el kétnyelvű kaputáblát a Civil Elkötelezettség 

Mozgalom. A marosvásárhelyi szervezet így járulna hozzá a város kétnyelvűvé 

változtatásához.  

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://www.echotv.hu/belfold/az_anyaorszag_nyomasa_is_segitheti_az_autonomiat.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72449
http://itthon.transindex.ro/?hir=32544
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138466&cim=keresztely_irma_mondjon_le_t%C4%83nas%C4%83_szerkeszti_sabina_facebook_oldalat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138467&cim=civil_elkotelezettseg_mozgalom_nem_harap_a_ketnyelvuseg_video
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Balul sült el a Sütő-szobor ügye Marosvásárhelyen 
2013. március 28. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Nem sikerült meggyőzniük Marosvásárhelyen a magyar tanácsosoknak román kollégáikat 

a Színház térre tervezett Sütő-szoborról. Az RMDSZ-es kezdeményezés mögül az USL több 

helyi politikusa is kihátrált. A határozattervezet kezdeményezőjét, Peti Andrást meglepte a 

tanácsosok ellenállása, annál is inkább, mert a Sütő szobor elhelyezéséről korábban 

politikai megállapodás született. 

 

Hiányzik a magyar megnevezés! – Az EMI figyelmeztető kampánya 
2013. március 28. – Erdély Ma, Háromszék 

Sajátos kezdeményezéssel figyelmeztet a magyar feliratok szükségességére az Erdélyi 

Magyar Ifjak sepsiszentgyörgyi szervezete. A multinacionális cégek nagyáruházaiban 

végzett, kettős nyelvhasználatot célzó felmérésüket követően már egy hete zajlik újabb 

kezdeményezésük: a magyar feliratok, megnevezések hiányára kétnyelvű matricákkal 

hívják fel egyebek mellett a közintézmények, kereskedelmi társaságok, cégek figyelmét. 

 

Mit akar a Határon Túli Magyarok Pártja? – interjú 
2013. március 28. – maszol.ro 

„Meg sem fordult a fejünkben, hogy mi kerüljünk fel az országos listára, és az önök hátán 

belovagoljunk a parlamentbe" – jelentette ki a maszol.ro-nak adott interjúban Egri Péter, 

a nemrégiben alakult Határon Túli Magyarok Pártjának elnöke. Az újdonsült politikust a 

HTMP hátteréről és terveiről kérdezték. 

 

Sorra veszik le a székely zászlót a háromszéki községházák 
2013. március 28. – maszol.ro, Krónika 

Két háromszéki település – Ozsdola és Csernáton – polgármesteri hivatalának 

homlokzatáról a prefektúra felszólítására levették a székely zászlót, a többi 

önkormányzatnak még egy hete van, hogy ezt megtegye, ellenkező esetben beperelik őket 

törvénytelen zászlóhasználatért – nyilatkozta csütörtökön Dumitru Marinescu. 

 

Marosvásárhelyen tüntetett az Új Jobboldal 
2013. március 28. – maszol.ro 

Románia és Besszarábia 95 évvel ezelőtti egyesülésének évfordulóját gyűlt össze szerda 

este megünnepelni Marosvásárhely főterén az Új jobboldal (Noua Dreaptă) Maros megyei 

szervezete. A tüntetők román zászlókat és az Új Jobboldal lobogóit lengetve a  Kovászna és 

Hargita megyei, illetve a transznisztriai román diákokkal is szolidaritást vállaltak. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138468&cim=balul_sult_el_a_suto_szobor_ugye_marosvasarhelyen_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138433&cim=hianyzik_a_magyar_megnevezes_az_emi_figyelmezteto_kampanya
http://maszol.ro/index.php/kulfold/10570-mit-akar-a-hataron-tuli-magyarok-partja-interju
http://maszol.ro/index.php/belfold/10579-sorra-veszik-le-a-szekely-zaszlot-a-haromszeki-kozseghazak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/10536-marosvasarhelyen-tuntetett-az-uj-jobboldal


 

 

 

 

 

 
5 

Az idei változásokra készítette fel az RMDSZ a brit diplomatákat 
2013. március 28. – maszol.ro 

Az Egyesült Királyság romániai diplomatáival találkozott szerdán Bukarestben Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök. A tárgyaláson a romániai politikai életben a közeljövőben várható 

hangsúlyos változásokról tájékoztatta a romániai brit nagykövetség misszióvezetőit.  

 

II. Rákóczi Ferencre emlékezett a Néppárt Marosvásárhelyen 
2013. március 28. – szekelyhon.ro 

A 337 éve született II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemre (1704-1711) emlékezett március 

27-én az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei és marosvásárhelyi szervezete. 

 

Cseh Gábor a Maros megyei EMNT új elnöke 
2013. március 28. – szekelyhon.ro 

Új vezetőségnek szavazott bizalmat az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei 

szervezete. A szerdán megtartott tisztújító közgyűlésen Cseh Gábor személyében új 

elnököt választottak. 

 

Hermann: érthető a különvélemény 
2013. március 29. – Krónika 

Pozitív volt A székelység története című ifjúsági kézikönyv  fogadtatása, egyes román 

történészek elutasító reakciójára azonban számítani lehetett – mondta  el a Krónikának 

adott interjújában Hermann Gusztáv Mihály történész, a kiadvány társszerzője. 

 

Az MPP is ismertette a regionalizációval kapcsolatos álláspontját 
2013. március 29. – Krónika  

Karcsúbb régiók létrehozása mellett nincs szükség párhuzamos struktúrákra, a Székelyföld 

pedig önálló fejlesztési és közigazgatási régióként képzelhető el – összegezhető a Magyar 

Polgári Párt (MPP) regionalizációval kapcsolatos álláspontja, amelyet Mezei János alelnök 

és Salamon Zoltán, a Hargita megyei szervezet elnöke mutatott be. 

 

Néppárti alpolgármester Hosszúmezőn 
2013. március 29. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezetének elnökét és egyetlen tanácsosát választották 

alpolgármesternek a Máramaros megyei Hosszúmezőn. A 45 éves Várkola Tibor azt 

követően töltheti be a tisztséget, hogy a település korábbi RMDSZ-es alpolgármesterétől a 

testület megvonta a bizalmat. 

 

 
 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php/belfold/10564-az-idei-valtozasokra-keszitette-fel-az-rmdsz-a-brit-diplomatakat
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ii-rakoczi-ferencre-emlekezett-a-neppart-marosvasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megujitotta-vezetoseget-a-maros-megyei-emnt
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Magyar-szlovák mosolydiplomácia 
2013. március 28. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió 

Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter Beneš-

dekrétumokkal kapcsolatos nyilatkozatáról elmondta, olyan politikusról van szó, aki 

egyetlen pártnak sem tagja, és a szlovák sajtó is magánvéleményként kezeli az 

elhangzottakat. Csáky hozzátette: a Beneš-dekrétumok kérdésében a szlovák politikának 

nem volt önálló véleménye, „sziámi ikerként” volt összenőve a cseh állásponttal. A cseh 

diplomácia azonban a közelmúltban nemcsak szóban, hanem immár írásban is 

kinyilvánította bocsánatkérését a szudétanémetekkel szemben elkövetett jogsértések 

miatt, vagyis a csehek már egy határozott lépést tettek a megbékélés felé. 

 

Közös adatbank szolgálhatja a kisebbségkutatást 
2013. március 28. – hirek.sk 

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben mutatkozott be a Magyar Tudományos 

Akadémia Kisebbségkutató Intézete. A két intézmény szakemberei eddig is 

együttműködtek, most pedig pályázati forrásokból újabb közös kutatási programokat 

szeretnének indítani. Első lépésként egy közös digitális adatbank létesülhet a létező 

szlovákiai magyar adatbankra épülve. 

 

45 centtel a szlovák vasút kétnyelvűségéért 
2013. március 28. – bumm.sk 

A fenti címmel indított kampányt a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom, melynek lényege, 

hogy minél többen küldjék el az illetékes minisztériumnak a vasúti kétnyelvűséget kérő 

levelet. 

 

A Híd lát esélyt a Párkányi Körzeti Hivatal megmentésére 
2013. március 28. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd esélyt lát a párkányi hivatal megmentésére, mivel az ügyben már hetek óta intenzív 

tárgyalásokat folytat a belügyminisztériummal. 

 

10 éves a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 
2013. március 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az egy évtizedes fennállását ünneplő gimnázium volt és jelenlegi diákjait is meghívta a 

csütörtöki iskolaünnepségre. - 237 tanuló, de mivel közülük sokan külföldön tanulnak 

vagy élnek, illetve Vajdaság minden területéről érkeztek az iskolánkba diákok, így igen 

távolról, a szórványból is, ők sem mind tudnak most Szabadkára utazni. A visszajelzések 

alapján így is népes társasággal ünnepelhetünk, száznál is többen leszünk – mondta el az 

igazgatónő. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/38732-magyar-szlovak-mosolydiplomacia
http://www.hirek.sk/belfold/20130328093530/Kozos-adatbank-szolgalhatja-a-kisebbsegkutatast.html
http://www.bumm.sk/80432/45-centtel-a-szlovak-vasut-ketnyelvusegeert.html
http://www.bumm.sk/80419/a-hid-lat-eselyt-a-parkanyi-korzeti-hivatal-megmentesere.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5513/10-eves-a-szabadkai-Kosztolanyi-Dezso-Tehetseggondozo-Gimnazium.html
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Az Újvidéki Egyetemen csökkentik a beiratkozási kvótát 
2013. március 28. – Vajdaság Ma 

A tartományi parlament oktatási és tudományügyi bizottságának kezdeményezésére az 

Újvidéki Egyetemhez tartozó 14 kar többségén már a következő tanévtől csökkenteni kell a 

beiratkozási kvótát, ami azt jelenti, hogy átlag 5-10 százalékkal kevesebb hallgatót vesznek 

majd fel. Svetlana Lukić Petrović, a képviselőházi bizottság elnöke szerint minden karon 

csökkenteni kell a gólyák számát. 

 

A tartományi ombudsman ismertette tavalyi tevékenységét 
2013. március 28. – Vajdaság Ma 

Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman átadta Pásztor István képviselőházi 

elnöknek az ombudsmani hivatal tavalyi munkájáról szóló jelentést, amely hamarosan a 

Tartományi Képviselőház elé kerül majd megvitatásra. Az ombudsmani hivatal szokásos 

éves jelentéséről tárgyalva Pásztor István és Muškinja Heinrich Anikó rámutatott arra, 

hogy egyre több polgár érti meg és él azokkal a mechanizmusokkal, amelyekkel a 

tartományi ombudsman védi az emberi és szabadságjogokat a tartományi és a községi 

közigazgatás, a tartományi, városi és községi alapítású különféle szervezetek és 

intézmények törvénybe ütköző, szabálytalan, nem eléggé hatékony eljárásaival szemben. 

 

Pásztor majdnem biztos, hogy kijelölik az uniós csatlakozási tárgyalások 
kezdetének időpontját 
2013. március 28. – Vajdaság Ma 

„Majdnem biztos vagyok abban, hogy meghatározzák Szerbia számára az EU-s csatlakozási 

tárgyalások kezdetének időpontját. Ez a benyomásom, így gondolom a Jelko Kacinnal, az 

Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével tegnapelőtt Brüsszelben folytatott 

tárgyalásomat követően” – mondta Pásztor István az Autonómija.info hírportálnak 

nyilatkozva. Hozzátette, a régóta áhított dátum kijelölése „nem jelenti azt, hogy 

megoldódott a szerb társadalom minden problémája”. „A kulcsfontosságú kérdések 

megoldását követően a Vajdaság helyzetével kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoznunk kell, 

alkotmányjogi, illetve törvényes vonatkozásban, de a pénzellátásával kapcsolatban is” – 

jelentette ki Pásztor. 

 

Óbecsei haláleset: semmit sem lehet tudni a nyomozásról 
2013. március 28. - Fehér Rózsa – Magyar Szó 

Bár az eset szokatlanul nagy sajtóvisszhangot kapott, mivel sokan etnikai leszámolást 

sejtettek a háttérben, ma már sem a hazai, sem a külföldi lapok nem foglalkoznak Bilicki 

Ervin halálának a körülményeivel. Az óbecsei P. P. (14) letartóztatása után egyes belgrádi 

lapok ugyan tudni vélték, hogy a gyanúsított az áldozatot annak származása miatt 

bántalmazta, de ezt a feltételezést sem rendőrségi közlemény, sem a legújabb nem 

hivatalos információk nem támasztják alá. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15227/Az-Ujvideki-Egyetemen-csokkentik-a-beiratkozasi-kvotat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15231/A-tartomanyi-ombudsman-ismertette-tavalyi-tevekenyseget.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15235/Pasztor-majdnem-biztos--hogy-kijelolik-az-unios-csatlakozasi-targyalasok-kezdetenek-idopontjat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15235/Pasztor-majdnem-biztos--hogy-kijelolik-az-unios-csatlakozasi-targyalasok-kezdetenek-idopontjat.html
http://www.magyarszo.com/hu/1923/kozelet_bunugy/94463/%C3%93becsei-hal%C3%A1leset-semmit-sem-lehet-tudni-a-nyomoz%C3%A1sr%C3%B3l.htm
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A szórvány a nemzet határa 
2013. március 28. – Kazi István – Magyar Szó 

Vajon mit is jelent magyarnak lenni? Mekkora erőket tud megmozgatni az összefogás, az 

együttlét, a nemzeti és az emberi szeretet? Hogyan segíteni a szórványban az identitás 

erősítését, hogyan megmaradni helyben magyarnak, ápolni a magyar kultúrát, és 

továbbadni a fiatalabb generációknak? Ezekre a kérdésekre igyekezett barátságos 

válaszokat kapni az Erdélyi Hagyományokért Egyesület, és ezen gondolatok menetén 

kezdeményezte az egyesület a Szórványháló programot, amely egy olyan projektum 

beindítása, ami a szórvány magyarok köré kifeszített védőhálóként biztonságot jelent az 

egész Duna–Kőrös–Maros–Tisza Eurórégióban a nemzet határainak megvédése céljából. 

 

Bővülő tagság, növekvő aktivitás 
2013. március 29. – Kárpátalja 

A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének közgyűlésére idén is a Nagydobronyi 

Középiskolában került sor, ahol a középszintű szervezet vezetői mellett jelen volt Bacskai 

József, Magyarország ungvári főkonzulja, valamint Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke is. 

 

Még jobban aktivizálni kell az alapszervezeteket 
2013. március 29. – Kárpátalja 

2013. március 23-án, Nagyszőlősön, a járási állami közigazgatási hivatal és a járási tanács 

közös székházának nagytermében tartották meg a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű 

Szervezetének XXIV. közgyűlését. 

 

Elítélték az ungvári magyarellenes incidenst 
2013. március 29. – Kárpátalja 

Az ungvári magyarellenes incidens elítélésével kezdte munkáját múlt csütörtökön a 

Kárpátaljai Megyei Tanács. Az önkormányzat magyar képviselőinek kezdeményezésére 

született nyilatkozat, melyet Brenzovics László képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) alelnöke olvasott fel napirend előtt, elítéli a garázdák tettét és a 

szélsőségesség bármilyen megnyilvánulását általában. 

 

Jobbikos provokáció volt az ungvári incidens – állítja az egyik ukrán hírportál 
2013. március 29. – Kárpátalja 

A magyar nacionalisták tervelték ki az ungvári ukrán–magyar botrányt – állítja a 

clipnews.info. A Kárpátalja hetilap szerint az írás maga is felér egy provokációval a 

magyarság ellen. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1923/kozelet_riport/94412/A-sz%C3%B3rv%C3%A1ny-a-nemzet-hat%C3%A1ra.htm
http://www.karpataljalap.net/2013/03/29/bovulo-tagsag-novekvo-aktivitas
http://www.karpataljalap.net/2013/03/29/meg-jobban-aktivizalni-kell-az-alapszervezeteket
http://www.karpataljalap.net/2013/03/29/eliteltek-az-ungvari-magyarellenes-incidenst
http://www.karpataljalap.net/2013/03/29/jobbikos-provokacio-volt-az-ungvari-incidens-allitja-az-egyik-ukran-hirportal
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A szvobodások szerint a magyarok provokáltak…  
2013. március 29. – Kárpátalja 

„Fokozódik az ukránellenes provokáció. Az ukranofóbok kedvében járva Kárpátalján 

elkezdődött az ukrán nacionalisták kihallgatása a rendvédelmi szervek által” – írja a 

Szvoboda kárpátaljai megyei szervezetének sajtószolgálata, melyet a zakarpattya.net.ua 

közöl. A párt a magyar diákokat március 16-án Ungváron ért inzultust úgy értékeli, „mint 

maguknak a magyaroknak a provokációját”. 

 

Monopolizálnák Kárpátalja felsőoktatását? 
2013. március 29. – Kárpátalja Ma 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) élére nemrég új vezető került. Az oktatási 

minisztérium és a megyei vezetés pártfogásával a Régiók Pártja helyi vezetője, Olekszandr 

Ledida közreműködésével Fegyir Vascsuk egy fél év leforgása alatt az UNE rektora lett. 

Ezenfelül nemcsak az intézmény vezetői tisztségére tett szert, hanem potenciális 

lehetőséget kapott a régió többi felsőoktatási intézményének a bekebelezésére is. 

 

Bíróéknál nem volt kétséges, hogy a magyar iskola mellett döntenek-e 
2013. március 28. – Új Magyar Képes Újság 

Színmagyar család gyerekének magyar iskolában a helye: ennek természetes dolognak 

kellene lennie. Ami a vegyes házasságokat illeti, leginkább az anya dönt arról, hogy az 

addig kétnyelvű környezetben élő, iskoláskorú gyerek magyar vagy horvát intézménybe 

kerül-e. Mindezt azzal magyarázzák, hogy a kisdiákok otthon elsősorban az anyjukkal 

beszélik meg iskolai dolgaikat, és ő is tanul velük, ezért ha az anyuka horvát nemzetiségű, 

a gyerekeket szinte automatikusan horvát tanintézménybe járatják. De vannak üdítő 

kivételek is az ilyen családok között. A várdaróci Bíró család is ilyen. 

 

Támogatás nélkül szegényebb lenne a kínálat 
2013. március 28. – RTV Slovenija idak 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet 5, az RTV magyar nemzetiségi rádió- és 

tévéstúdió pedig 4 millió forint támogatásban részesül a Bethlen Gábor Alaptól, mint 

kiemelt nemzeti jelentőségű intézmény. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/03/29/szvobodasok-szerint-magyarok-provokaltak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/18020-monopolizalnak-karpatalja-felsooktatasat
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4372-biroeknal-nem-volt-ketseges-hogy-a-magyar-iskola-mellett-doentenek-e
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5980
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Húsvét a Kékfestő-tyúkkal 
2013. március 28. – Volksgruppen 

Ha húsvéti hagyományok ápolásáról van szó, akkor abból a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület játékos gyermekórájának résztvevői is kiveszik részüket. Az ünnepségre 

Dowas Katalin óvónő vezetésével került sor. Miután a Kékfestő-tyúk jóvoltából elegendő 

hímes tojás jutott, megismerkedhettek az óvodás korú gyermekek a locsolás szokásával is. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/180340/
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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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