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Felmérést készít az EMNP: hogyan szavaznának az erdélyiek a magyar 
választásokon 
2013. március 30. – transindex.ro, Népszabadság 

Konzultációt indít Erdély szerte áprilisban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). A felmérés során az alanyok szociális viszonyaira, 

politikai-társadalmi helyzetére, problémáira vonatkozóan gyűjtenek adatokat. Emellett a 

Népszabadság információi szerint főleg az iránt érdeklődnek majd, hogy az erdélyiek 

miként viszonyulnak a Fidesz és Orbán Viktor nemzetpolitikájához, az egyszerűsített 

honosításhoz, valamint szándékukban áll-e szavazni.  

 

Félmilliárdos költségvetési támogatás a beregszászi magyar főiskolának 
2013. március 30. – MTI, Kárpátalja Ma 

Félmilliárd forintot csoportosít át a magyar kormány a rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre biztosított keretből a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának. A 

Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében Orbán Viktor miniszterelnök 

április 30-ig elvi megállapodást ír alá a Beregszászon működő magyar főiskolával. 

 

Rákóczi-csomagok magyar elsősöknek 
2013. április 2. - Fehér Rózsa - Felvidék Ma 

Iskolakezdés előtt álló Bihar megyei és szórványban élő vajdasági óvodások kapnak 

ajándékot a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetségtől. Romániában nagyváradi oktatási 

szakemberek közreműködésével csaknem 1400, Szerbiában a Magyar Nemzeti Tanács 

segítségével mintegy 350 gyermek csomagot, szüleik pedig a magyar iskolaválasztás 

mellett érvelő levelet kapnak.  

 

Kovásznán is lekerült a székely zászló a városházáról 
2013. március 29. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Csernáton és Ozsdola község után Kovászna város polgármestere is eltávolíttatta a székely 

zászlót a polgármesteri hivatal épületéről. Minderről maga a prefektus tájékoztatta a sajtót 

pénteken. Mindannyian a kormánymegbízott felszólításának tettek eleget. 

 

Feljelentést tett Dan Tănasă 
2013. március 29. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Kivizsgálást indít a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség egy Hargita megyei üzletember 

ellen, aki halállal fenyegete meg Dan Tănasăt a Facebookon. A magyarellenességéről és 

„hivatásos feljelentőként” ismert sepsiszentgyörgyi, jelenleg Spanyolországban élő Dan 

Tănasă csütörtökön tett fejlelentést a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőségen Cs.K. I. 

csíkszeredai személy ellen halálos fenyegtés miatt 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32557
http://itthon.transindex.ro/?hir=32557
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=190470
http://www.magyarszo.com/hu/1928/kozelet_oktatas/94617/Rákóczi-csomagok-magyar-elsősöknek.htm
http://maszol.ro/index.php/belfold/10641-kovasznan-is-lekerult-a-szekely-zaszlo-a-varoshazarol
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/feljelentest-tett-dan-tanasa
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Senkinek se érdeke a HTMP-vel szövetkezni? 
2013. március 30. – Szabadság 

Alaptalan rejtett forgatókönyveket keresni a Határon Túli Magyarok Pártja (HTMP) 

mögött, az egész nem lehet több egyszerű polgári kezdeményezésnél – vélekedett a 

Szabadság megkeresésére Illyés Gergő politológus. A szakértőt arról kérdezték: milyen 

rendeltetése lehet egy ilyen politikai alakulatnak ma Magyarországon, melyik „piacon 

levő” magyar, vagy határon túli pártnak lehetne érdeke a HTMP-vel szövetkezni, élére 

állni? 

 

Régen és ma az Erdély- és az autonómiakérdésről 
2013. március 30. – Erdély Ma, Duna Tv 

Napjainkban sokat lehet hallani Székelyföld autonómiatörekvéséről és Románia területi 

átszervezéséről . A magyarságot érintőn erdélyi kérdés évszázadok óta Közép-Kelet-

Európa történelmének napirendjén szerepel. A marosvásárhelyi Tófalvi Zoltán a térségben 

lévő felszültség megoldását kutatva eddig ismeretlen dokumentumokra is lelt. 

 

Autonómiabeszélgetéseket kezdeményez a háromszéki EMNP új elnöke 
2013. március 30. – Erdély Ma 

„Minden székely házba elviszik az autonómia üzenetét, mivel nagyon sokan nem tudják 

pontosan, milyen előnyökkel járhat Székelyföld önrendelkezése”, ez a célja az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) újonnan megválasztott háromszéki elnökének. A néppárt Derzsi 

Sámuel baróti vállalkozót választotta a Kovászna megyei szervezete élére. 

 

Orosz lap: Románia magyar „lázadást" provokált 
2013. április 1. – Erdély Ma, MTI 

Románia Moldáviára igényt tartva kiprovokálta, hogy fellázadjanak a Romániában élő 

magyarok – vélekedett a Nyezaviszimaja Gazeta című orosz napilap hétfői 

kommentárjának szerzője. 

 

Simon Zsolt az EP-be venné az irányt 
2013. március 30. – bumm.sk, hirek.sk 

Simon Zsolt, a Híd alelnöke az Európai Parlamentbe tart. Az EP-választásokon való 

indulását már bejelentette pártfőnökének, Bugár Bélának is. Simon elmondása szerint 

azért szeretne Brüsszelbe kerülni, mert az agrárpolitikai kérdések ott jelenleg 

hangsúlyosak, ám nincs Szlovákia részéről senki, aki foglalkozna velük. 
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http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/87959
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138616&cim=regen_es_ma_az_erdely_es_az_autonomiakerdesrol_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138529&cim=autonomiabeszelgeteseket_kezdemenyez_a_haromszeki_emnp_uj_elnoke
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138715&cim=orosz_lap_romania_magyar_lazadast_provokalt
http://www.bumm.sk/80482/simon-zsolt-az-ep-be-venne-az-iranyt.html
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Párkány-Esztergom térség ipari fellendüléséért 
2013. április 1. – Felvidék Ma 

Az Európai Unió következő költségvetési időszakában is folytatódhat Magyarország 

határainak mentén elterülő hátrányos térségek felzárkózása. Az uniós források 

felhasználásához nyújt segítséget a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai 

Segítő Szolgálata. Párkány-Esztergom térség ipari fellendüléséért az Ister-Granum 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás indított el 

programot. 

 

A határokon átívelő üzleti sikerekért 
2013. március 29. – Felvidék Ma 

Mihók Gábort nevezték ki a Felvidék első üzletfejlesztési irodája vezetőjévé. A Kárpát 

Régió Üzleti Hálózat keretein belül működő iroda ünnepélyes átadására 2012 

decemberében került sor a kassai Csáky-Dessewffy palotában. 

 

A tanév végén jön meg a „Bethlen-pénz” 
2013. április 2. – Veres István – Új Szó 

A tanév végére várhatják a szülők a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatását. Az 

ígéret úgy szól, hogy júniusig meghozzák a döntéseket, mondta az Új Szónak Pék László, a 

pályázatot lebonyolító Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke. 

 

Pásztor: Fázisokban haladva belátható időn belül felépül a színház Szabadkán 
2013. március 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A VMSZ nem menekül attól a felelősségtől, amely az elmúlt évek rossz döntései miatt 

terheli; nem menekül attól a felelősségtől sem, amit a jövőben a színházépítéssel 

kapcsolatos döntések jelentenek neki és másoknak – mondta Pásztor István. A Vajdasági 

Magyar Szövetség tagjai mindebben partnerek kívánnak lenni, tanulva az elmúlt évek 

tapasztalatából. Amint azt a héten bejelentették, két héten belül újra megindulhat az 

építkezés a Szabadka belvárosában fekvő színházépület megőrzött, régi részén, ami 

magában foglalja a valamikori városképet meghatározó korinthoszi oszlopokat is. 

 

Nem a „turbo folk” dominál Vajdaság kultúrájában 
2013. március 29. – Vajdaság Ma 

Mennyire népszerű a kultúra Vajdaságban, a vajdaságiak körében? Ennek eredt a 

nyomába a Szabad Európa Rádió munkatársa. Lázár Zsolt, az újvidéki 

Bölcsészettudományi Kar szociológusa elmondta, meg kell találni a módját, hogyan 

lehetne fejleszteni a vajdasági közönség ízlését. Hozzátette, megnyugtató, hogy a „turbo 

folk” a vélekedések ellenére mégsem a legkedveltebb zenei irány. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/38794-parkany-esztergom-terseg-ipari-fellenduleseert
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/38756-a-hatarokon-ativelo-uzleti-sikerekert
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15239/Pasztor-Fazisokban-haladva-belathato-idon-belul-felepul-a-szinhaz-Szabadkan.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5518/Nem-a-8222turbo-folk8221-dominal-Vajdasag-kulturajaban.html
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Kétszázzal kevesebb osztály a középiskolákban 
2013. március 30. – Magyar Szó 

Idén 7000-rel kevesebb diák fejezi be az általános iskolát, mint egy évvel korábban. A 

létszámcsökkenés évek óta mind kifejezettebb, ám emiatt idén a középiskolai osztályok 

számát is jelentősen csökkenteni fogják. Közel 200 osztállyal nyílik majd kevesebb, főleg a 

szakközépiskolákban. Az oktatásügyi minisztérium magyarázata szerint a gimnáziumok 

esetében nem csökkentették oly mértékben a tervezett osztályok számát, mivel az oktatási 

stratégia szerint a jövőben növelni kell a gimnáziumi végzettségűek számát, szemben a 

szakközépiskolai végzettségűekkel. 

 

Negyedmillió ukránnak lehet kettős állampolgársága 
2013. március 29. – bumm.sk 

Mintegy 250 ezren rendelkeznek Ukrajnában valamelyik szomszédos ország 

állampolgárságával is, azaz az ukrán mellett egyben magyar, orosz vagy román 

állampolgárok - írta pénteki számában az Ukrajinszkij Tizsdeny című hetilap. 

 

Zöld út a kétnyelvű bizonyítványnak 
2013. március 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Gajdos István, a Legfelső Tanács képviselője, az UMDSZ elnöke beadvánnyal fordult az 

ukrán oktatási miniszterhez, azt szorgalmazva, hogy a közoktatásban is érvényesüljenek az 

állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény előírásai. Egyebek mellett két nyelven 

készüljenek a végzettséget igazoló okmányok. Dmitro Tabacsnik válaszlevelében 

leszögezte, kész lépni annak érdekében, hogy az ukrán mellett az adott regionális nyelven, 

így magyarul is elkészítsék az említett okmányokat, közöttük az érettségi bizonyítványokat, 

úgy, ahogy az az új nyelvtörvényben is szerepel. 

 

A Szvoboda nyilatkozatban „nyomul” 
2013. március 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Tokár Ljudmilát, a Beregszászi Városi Oktatási Osztály vezetőjét és Veres Pétert, a 

magyar–orosz tannyelvű Beregszászi 10. Számú Középiskola igazgatóját is 

ukránellenességgel vádolja Vaszil Vovkunovics, a Szvoboda beregszászi szervezetének 

elnöke. 

 

Azarov segítséget kért nyelvtörvény-ügyben 
2013. március 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Gajdos Istvánt kérdezte a Kárpáti Igaz Szó, hogy az Orbán-Azarov találkozón történt-e 

előrelépés az ukrán nyelvtörvény kérdésében. Gajdos szerint Mikola Azarov kormányfő 

elmondta, fontos ez a jogszabály, ám valóra váltását nagyban akadályozzák az ukrajnai 

ellenzéki erők, így az Európai Néppárt partnerei. Az alkalommal élve arra kérte Orbán 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12850
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12855
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12860
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Viktort, hogy a Néppárt befolyásos politikusaként Wilfried Martens pártelnökkel közösen 

hassanak oda ebben az ügyben ukrajnai szövetségeseikre. 
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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   
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www.manna.ro   
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