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Tusványos mintájára rendeznek szabadegyetemet Martoson 
2013. május 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Idén júliusban első alkalommal rendezi meg hagyományteremtő szándékkal nyári 

szabadegyetemét partnerszervezeteivel a Via Nova Ifjúsági Csoport. A szervezők az erdélyi 

Tusványos mintájára építik fel a programot. A július 18-tól 22-ig zajló nyári tábor 

központjában az önrendelkezés és az azzal összefüggő kérdések állnak majd. 

 

Felvidéken folytatódott a külhoni magyar kisiskolások éve program 
2013. május 9. – hirek.sk 

Javában zajlik a "2013 a külhoni magyar kisiskolások éve" program. A napokban felvidéki 

kisiskolásokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz látogattak el a magyarországi oktatási 

szakemberek. Négy felvidéki helyszínen több száz érdeklődő vett részt a kézműves-, ének-, 

zene-, ügyességi-, logikai-, illetve anyanyelvi foglalkozásokon, amelyek A csillagszemű 

juhász című mese elemeire épültek a "2013 a külhoni kisiskolások éve" program 

keretében. 

 

KSH: 10,4 millióan vallották magukat magyar nemzetiségűnek a térségben 
2013. május 9. – MTI, hirado.hu, Krónika 

A 2011. évi népszámlálások alkalmával a Kárpát-medence teljes lakossága hozzávetőleg 25 

millió 700 ezer volt, és mintegy 10 millió 400 ezren (40,5 százalék) vallották magukat 

magyar nemzetiségűnek a térségben. 

 

Tőkés: az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz a kisebbségvédelemben 
2013. május 9. – Krónika 

Kettős mércét alkalmaz a kisebbségvédelemben az Európai Bizottság Tőkés László EP-

képviselő szerint, aki csütörtökön közleményben számolt be Viviane Reding alapjogi 

biztossal folytatott levélváltásáról. Tőkés László 2013. április 4-én levélben hívta fel 

Viviane Reding figyelmét arra, hogy a román közéletben „újból eluralkodott a 

magyarellenes gyűlöletkeltés". 

 

Biztonságérzetet ad az anyanyelven tanulás 
2013. május 9. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Tévhit, hogy a gyerek csak akkor tud boldogulni, ha többségi nyelvi intézményben tanul. 

Számos pszichológiai kutatás bizonyítja, miszerint az első intézményi láncszemeknél, majd 

a későbbieknél is a gyerek számára az anyanyelvi környezet ad biztonságot – jelentette ki a 

Krónikának Hajnal Virág programfelelős azzal kapcsolatban, hogy Erdélyben lezárul a 

magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának Kárpát-medencei körútja. 
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http://www.hirek.sk/szabadido/20130509134552/Tusvanyos-mintajara-rendeznek-szabadegyetemet-Martoson.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130509085139/Felvideken-folytatodott-a-kulhoni-magyar-kisiskolasok-eve-program.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/09/15/KSH_10_4_millioan_vallottak_magukat_magyar_nemzetiseg_nek_a.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-az-europai-bizottsag-kettos-mercet-alkalmaz-a-kisebbsegvedelemben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/biztonsagerzetet-ad-az-anyanyelven-tanulas
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Állami ellenőr a sepsiszentgyörgyi autonómiatanácskozáson 
2013. május 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön tájékozódott csütörtökön a hét eleje óta zajló autonómia-

műhelymunka kapcsán a programhoz EU-támogatást folyósító bukaresti ügynökség 

képviselője. A román oktatásügyi tárca keretében működő ügynökség képviselője az 

Antena 3 hírtelevízió bejelentése alapján szállt ki a helyszínre -  közölte Tamás Sándor, a 

Kovászna megye elnöke. A hírtelevízió azt kifogásolta, hogy politikai célra használják fel az 

Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programja keretében oktatási célra nyújtott 

támogatását. 

 

Európa tanácsi ajánlás meghamisításáért perel az SZNT 
2013. május 9. – Krónika, transindex.ro 

Az alperes távollétére hivatkozva elhalasztotta csütörtökön a bukaresti táblabíróság a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) óvásának tárgyalását abban az ügyben, amelyet egy 

Európa tanácsi dokumentum meghamisítása miatt indított Izsák Balázs, az SZNT elnöke. 

Izsák Balázs tavaly októberben tett büntetőjogi feljelentést Dragos Iliescu, a parlament 

törvényhozási tanácsának vezetője ellen, azt állítva, hogy a törvényszövegek 

jogharmóniáját vizsgáló konzultatív testület a dokumentum eredeti értelmét elferdítve 

hivatkozott az Európa Tanács (ET) 1201/1993-as ajánlására, amikor a Székelyföld területi 

autonómiájáról szóló törvényjavaslatot véleményezte. 

 

Erdélyi szakembereket is díjazott az MTA 
2013. május 9. – Krónika 

Két erdélyi tudóst Arany János-díjjal tüntetett ki, kettőt pedig külső tagjai közé választott a 

Magyar Tudományos Akadémia a hét elején megtartott 184. közgyűlésén. Weszely Tibor 

marosvásárhelyi matematikus, Bolyai kutató az MTA 184. közgyűlésének nyilvános ünnepi 

ülésén vehette át az Arany János-életműdíjat, öt külhoni tudósnak pedig a Külső Tagok 

Fórumán adta át a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke. Köztük Arany János 

Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjjal tüntették ki Tánczos Vilmos néprajzkutatót, 

az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagját, a Magyar Néprajzi Társaság külföldi levelező tagját, 

az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága Néprajzi Szakbizottságának elnökét, több 

magyarországi egyetem vendégprofesszorát. 

 

A Maros megyei főtanfelügyelő-helyettest vonják kérdőre a szülők az iskolai 
kétnyelvűség hiánya miatt 
2013. május 9. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Flashmobot szervezett Marosvásárhelyen a Liviu Rebreanu általános iskola előtt a magyar 

gyerekek szüleinek egy csoportja az ellen tiltakozva, hogy az intézményben nem érvényesül 

a kétnyelvűség. A tiltakozók egy petícióban hívták fel Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-

helyettes figyelmét a nyelvi jogok érvényesítésének hiányára, hangsúlyozva, hogy politikai 

alapon - az RMDSZ javaslatára - jutott funkciójához, ezért az adminisztratív és 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/allami-ellenor-a-sepsiszentgyorgyi-autonomiatanacskozason
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/europa-tanacsi-ajanlas-meghamisitasaert-perel-az-sznt
http://kronika.ro/kronika/erdelyi-szakembereket-is-dijazott-az-mta
http://itthon.transindex.ro/?hir=32863
http://itthon.transindex.ro/?hir=32863
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oktatásszervezői feladatok mellett kisebbségvédelmi feladatokat is el kell látnia, ezek közé 

tartozik a magyar gyerekek nyelvi jogainak érvényesítése, a teljes kétnyelvű nyelvi tájkép 

biztosítása Maros megye, Marosvásárhely két-tannyelvű iskoláiban. 

 

Marosvásárhely: a főtanfelügyelő-helyettes szerint az iskola előtt tüntető 
szülők mérgezik a hangulatot 
2013. május 9. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Elutasította a marosvásárhelyi magyar-román tannyelvű általános iskolákban a 

kétnyelvűséget hiányoló szülők vádjait a Maros Megyei Főtanfelügyelőség magyar 

főtanfelügyelő-helyettese, akit az a vád ért, hogy nem tesz semmit a valós kétnyelvűség léte 

érdekében. Illés Ildikó továbbá úgy vélekedett, a szülők mérgezik a hangulatot. 

 

Korodi Attila jogbővítést sürget 
2013. május 10. – Krónika 

Korodi Attila parlamenti képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján a kisebbségi jogok 

kibővítését kérte a Ponta-kormánytól. Rámutatott: Romániának példát kellene vennie a 

szomszédos Szerbiától és Magyarországtól, ahol európai szellemiségű, a szubszidiaritás 

elvén alapuló kisebbségpolitikát alkalmaznak. 

 

Ragaszkodik az RMDSZ az alkotmány első cikkelyének a módosításához 
2013. május 10. – Krónika 

Az RMDSZ továbbra is ragaszkodik az alkotmány első cikkelyének módosításához – 

jelentette ki Borbély László, a szövetség politikai alelnöke. A politikus az r/News portálnak 

adott szerda esti nyilatkozatában leszögezte: az RMDSZ nem változtat az ezzel kapcsolatos 

álláspontján. 

 

Antal István: identitása vállalása miatt senkit se zaklassanak  
2013. május 9. – maszol.ro 

Az RMDSZ képviselőházi csoportja támogatta a határon túli román kisebbségekre 

vonatkozó törvény azon módosítását, melynek értelmében román kisebbségnek 

nyilvánítják azon Románia határain kívüli közösségeket, amelyek regionális 

megnevezésekkel azonosulnak, de román származásúak. Antal István Hargita megyei 

képviselő az RMDSZ képviselő csoportjának nevében szavazatindoklásában kifejtette, 

hogy a törvénykezdeményezők a vitában egy olyan bulgáriai esetre utaltak, ahol a magukat 

vláchoknak tartó románokat zaklattak az önazonosságuk vállalása miatt.  

 

Kerekes: mi csak azt kérjük, amit Románia vállalt 
2013. május 9. – maszol.ro 

A magyar nyelvű orvosképzésnek köszönhetően elegendő számú szakember van ahhoz, 

hogy a magyar betegek anyanyelvükön forduljanak orvoshoz minden olyan településen, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32868
http://itthon.transindex.ro/?hir=32868
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12219-antal-istvan-identitasa-vallalasa-miatt-senkit-se-zaklassanak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12196-kerekes-mi-csak-azt-kerjuk-amit-romania-vallalt
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ahol a magyarok számaránya meghaladja a húsz százalékát – jelentette ki csütörtökön a 

maszol.ro-nak Kerekes Károly.  

 

Kihagyták a magyarokat a pályaválasztási műhelymunkából  
2013. május 9. – maszol.ro 

Egyetlen magyar tannyelvű középiskola sem szerepel azoknak a Szatmár megyei 

gimnáziumoknak a listáján, amelyek részt vesznek a megyei tanfelügyelőség és a megyei 

tanács szervezésében tartandó pályaválasztási kampány műhelymunkálatain. A képzésen 

szakmai önéletrajz írását, munkainterjún való megjelenést és viselkedést oktatnak.  

 

Európa Napján zárult Sógor Csaba Facebook-pályázata  
2013. május 9. – maszol.ro 

Európa napján zárult Sógor Csaba európai parlamenti képviselő Facebook pályázata. A 

jelentkezőknek arra a kérdésre kellett választ adniuk, hogy mit jelent számukra az Európai 

Unió polgárának lenni. A legjobbak brüsszeli tanulmányútra utaznak. Az RMDSZ 

politikusa által indított pályázat tudatosítani kívánja a Facebook felhasználók körében, 

hogy a 2013-as év a Polgárok Európai Éve címet viseli. 

 

Korodi a strasbourgi megbízatásáról 
2013. május 9. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Strasbourgi megbízatásáról tartott kötetlen beszélgetést Korodi Attila RMDSZ-es 

parlamenti képviselő csütörtökön az egyik csíksomlyói panzióban. Az RMDSZ javaslatára 

Frunda György utódja a Tanács Parlamenti Közgyűlésében. Strasbourgi megbízatása a 

román parlamentben betöltött mandátuma befejezéséig tart, tehát még 3 és fél évig. Ezért 

a munkájáért – elmondása szerint – nem jár plusz fizetés, a kiutazásokat és az ott-

tartózkodást a román állam fedezi. 

 

Refis kisiskolásokat biztattak 
2013. május 9. – szekelyhon.ro 

Több Kárpát-medencei iskolába is ellátogat néhány magyar oktatási szakember, akik 

különböző foglalkozások keretében ügyességi játékokkal, zenével és tánccal nevelve 

igyekeznek meggyőzni a szülőket: magyar tannyelvű oktatási intézménybe írassák 

gyermekeiket. Csütörtökön a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református 

Kollégiumban tartottak különféle foglalkozásokat. 

 

Megerősítették tisztségében Pataki Csaba Szatmár megyei RMDSZ-elnököt  
2013. május 9. – maszol.ro 

Megerősítette elnöki tisztségében Pataki Csaba szenátort csütörtök este az RMDSZ 

Szatmár megyei szervezete. A politikust ősszel, Csehi Árpád lemondását követően 

ideiglenesen bízták meg az elnöki teendőkkel.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12193-kihagytak-a-magyarokat-a-palyavalasztasi-muhelymunkabol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12201-europa-napjan-zarult-sogor-csaba-facebook-palyazata
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/korodi-es-strasbourgi-megbizatasa
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/refis-kisiskolasokat-biztattak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12231-megerositettek-tisztsegeben-pataki-csaba-szatmar-megyei-rmdsz-elnokot
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Vasúti kétnyelvűség - Nem kellenek "szűrők" 
2013. május 9. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A vasúti kétnyelvűség ügyében csak akkor van értelme törvénymódosításnak, ha az 

kötelezővé teszi a magyar táblák kihelyezését – állítja Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja 

közigazgatási alelnöke. Őry szerint a vasúti kétnyelvűség kérdéskörében abból kell 

kiindulni, hogy a vasútállomások és a vasúti megállók megnevezése szlovák-magyar nyelvű 

megjelenítésének nincs törvényi akadálya. E kérdésben a döntés kizárólag a Szlovák 

Államvasutak (ŽSR) kezében van, amely azonban elzárkózik ettől a lehetőségtől – közölte 

portálunkhoz állásfoglalásában. 

 

Farkas Iván a megszüntetendő vasúti járatokról 
2013. május 9. – Felvidék Ma, Új Szó 

A közlekedési tárca bejelentette: készül a tömegközlekedés reformja, megszüntetnék a 

párhuzamos autóbusz- és vonatjáratokat. Egyúttal a hat legveszteségesebb vasúti 

személyvonal között a tárca szóvivője felsorolta a Párkány-Léva és az Ipolyság-Csata 

közötti vonalakat. 

 

Megegyezés született az MKP és a Most-Híd között a Lévai járásban 
2013. május 10. - Felvidék Ma 

Május 9-én újabb egyeztető tárgyalást tartottak az MKP és a Most-Híd járási 

elnökségeinek küldöttségei.  Megegyeztek, hogy a két párt arányosan képviselteti magát, 

egy további jelölt pedig független lesz. A megbeszélésen lefektetették azokat az alapelveket, 

melynek mentén a két párt együttműködik a Közösségi Platform keretében az idei megyei 

választások során. 

 

„Szerbia európai jövőjének napja” 
2013. május 9. – Magyar Szó 

Csütörtökön Szerbia-szerte különféle ünnepségekkel és koszorúzásokkal emlékeztek meg 

május 9-éről, vagyis a fasizmus felett aratott győzelem napjáról. Szerdán a központi 

ünnepséget díszlövéssel nyitották meg Belgrádban, a Kalemegdanon. Csütörtökön Szerbia 

elöljárói, a volt szövetséges országok nagykövetségeinek küldöttei és a második 

világháború még élő harcosai koszorúzták meg az Ismeretlen hős avalai emlékművét. Az 

emlékműnél helyezték örök nyugalomra a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 1395 

katonáját, az orosz Vörös Hadsereg 818 katonáját. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130509161617/Vasuti-ketnyelvuseg-Nem-kellenek-szurok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/39477-a-kozlekedesi-tarca-terve-es-ervelese-felettebb-aggalyos
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/39494-megegyezes-szuletett-az-mkp-es-a-most-hid-kozott-a-levai-jarasban
http://www.magyarszo.com/hu/1966/kozelet/96391/
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Jogi Kar Szabadkán 
2013. május 9. – Magyar Szó 

Az újvidéki Igazságszolgáltatási és Gazdasági Jogi Kar (Pravni fakultet za privredu i 

pravosuđe), amely 2000-ben alakult, az érvényben levő törvények alapján 2013. március 

22-én szabadkai részlege számára is megkapta az akkreditációt, és a 2013/14-es tanévtől 

kezdve itt is megkezdi az oktatást. Azoktól az egyetemistáktól, akik másik akkreditált 

egyetemről, illetve olyan egyetemről szeretnének átiratkozni, amelyek elveszítették az 

akkreditációt, vagy amelyek munkája be lett tiltva, most, májusban fogadják az 

átiratkozással kapcsolatos kérvényeket. 

 

Megcáfolt állítások 
2013. május 9. – Magyar Szó 

A rehabilitációs eljárások kapcsán folyamatosan arról értesülhettünk, hogy az ügyészségek 

minden lehetséges jogi eszközt megragadva igyekeznek lassítani vagy akadályozni a 

folyamatot. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői az utóbbi 

néhány hónapban több alkalommal is képviselői kérdést intéztek ez ügyben az igazságügyi 

minisztériumhoz. Az illetékes tárca közelmúltban kézbesített válaszából, valamint az 

abban szereplő számadatokból kiderült, hogy a helyzet mégsem olyan kedvezőtlen, mint 

azt korábban egyesek megkísérelték bemutatni. 

 

Magyar nyelven folytatódik a tárgyalás 
2013. május 9. – Magyar Szó 

Az újvidéki Felső Bíróság büntető tanácsa, Zdenka Stakić bíró elnökletével, a még tavaly 

október 22-én letartóztatott és az óta is börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini 

magyar fiú ügyében, a május 8-án megtartott tárgyaláson végzést hozott, amellyel „a 

büntető eljárás nyelvének a magyar nyelvet határozta meg”. 

A tanács megállapította, a vádlottakat felvilágosították arról is, hogy az általuk egyszer 

kiválasztott nyelvet, „a büntető eljárás további szakaszában nem lehet megváltoztatni”. 

(Emlékeztetőül: Az ügyész mind a hét fiatalembert nemzeti, faji, vallási gyűlöletet vagy 

türelmetlenség kiváltásával, illetve szításával vádolja, amely bűncselekmény miatt egytől 

nyolc évig terjedő börtönbüntetés szabható ki). 

 

Nemzetközi jogvédő-találkozó 
2013. május 9. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Tegnap délelőtt 10 órakor kezdődött az első topolyai nemzetközi ombudsmankonferencia a 

községi képviselő-testület tanácstermében, ahol Miladin Nešić, községi ombudsman és a 

konferencia főszervezője üdvözölte a résztvevőket. Az esemény a szerbiai helyi 

ombudsmanok szervezetének, az EBESZ-nek és a topolyai önkormányzatnak a közös 

szervezésében jött létre, témája pedig a helyi ombudsmanok szerepe és jelentősége. Az 

önkormányzat nevében Kókai Mernyák Melinda polgármester üdvözölte a vendégeket, és 

elmondta, hogy büszke arra, hogy Topolyán kerül sor a konferenciára, hiszen az 
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http://www.magyarszo.com/hu/1966/kozelet_oktatas/96356/Jogi-Kar-Szabadk%C3%A1n.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1966/kozelet/96320/Megc%C3%A1folt-%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1966/vajdasag_temerin/96400/Magyar-nyelven-folytat%C3%B3dik-a-t%C3%A1rgyal%C3%A1s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1966/vajdasag_topolya/96399/Nemzetk%C3%B6zi-jogv%C3%A9d%C5%91-tal%C3%A1lkoz%C3%B3.htm
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önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a családok megsegítésére és az itt élők jogainak 

szavatolására. 

 

Degert: Szerbia megérdemli, hogy kijelöljék az EU-csatlakozási tárgyalások 
kezdeti időpontját 
2013. május 9. – Vajdaság Ma 

Szerbia megérdemli, hogy kijelöljék számára az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások 

kezdetének időpontját – jelentette ki csütörtökön Vincent Degert, az Európai Unió szerbiai 

delegációjának vezetője. „Sok erőfeszítés történt a reformok terén, de a Pristinával való 

megállapodás vonatkozásában is” – mondta Deger a Szerbia Rádió és Televíziónak (RTS) 

nyilatkozva. 

 

Szabadkán nyolcadik alkalommal ünneplik az Európa-napot 

2013. május 9. – Vajdaság Ma 

Az Európa-napot május 9-én ünneplik az EU tagállamai, ehhez csatlakozott a szabadkai 

Demokrácia Központ is, Szabadka önkormányzatának támogatásával. A programsorozat 

ma délelőtt 11 órakor vette kezdetét a város főterén, ahol az Unió kínálta lehetőségekkel és 

az alapvető jogokkal ismerkedhettek meg a polgárok, valamint a felállított standokon 

bemutatkoztak a szabadkai civil szervezetek képviselői és Horvátország főkonzulátusa. 

 

A Vajdaságról szóló nyilatkozat májusban kerül a képviselőház elé 
2013. május 9. – Pannon RTV 

Vélhetően májusban mond véleményt a tartományi képviselőház a Vajdaság alkotmányos 

és törvényes jogait védő nyilatkozatról – mondta Pásztor István tartományi házelnök az 

Újvidéki Egyetemen újságíró és szociológus hallgatóknak tartott előadásán. A nyilatkozat 

miatt politikai összetűzések is lehetségesek. Egy-két év múlva az alkotmány reformjában 

talán lesznek új mozzanatok, addig azonban el kell fogadnunk ezt az alkotmányos-jogi 

keretet, amely ugyan merev keret, de jelenleg ez az egyedüli lehetséges, és ezen belül kell 

megtalálnunk a legjobb megoldásokat – tette hozzá Pásztor István. 

 

Kárpát-medencei magyar iskola-találkozó kezdődött Kárpátalján 
2013. május 9. – MTI, Kárpátinfo 

Öt külhoni és egy magyarországi iskola diákjainak részvételével kezdődött el csütörtökön a 

kárpátaljai Aklihegyen a Kárpát-medencei Magyar Iskolák XIV. Találkozója. A 

háromnapos rendezvényen egy-egy erdélyi, felvidéki, vajdasági, horvátországi, anyaországi 

és kárpátaljai iskola tanulói gazdag programsorozat keretében ismerkednek egymás 

életével és Kárpátalja történelmi nevezetességeivel. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18543/Degert-Szerbia-megerdemli--hogy-kijeloljek-az-EU-csatlakozasi-targyalasok-kezdeti-idopontjat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18543/Degert-Szerbia-megerdemli--hogy-kijeloljek-az-EU-csatlakozasi-targyalasok-kezdeti-idopontjat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15431/Szabadkan-nyolcadik-alkalommal-unneplik-az-Europa-napot.html
http://pannonrtv.com/web/?p=60279
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/karpat-medencei-magyar-iskola-talalkozo-kezdodott-karpataljan
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Kerékpáros emléktúra az elhurcoltakért 
2013. május 9. – Kárpátalja 

Az aknaszlatinai magyarság körében immár évek óta hagyomány, hogy május 1-jén – 

emlékezve elődeik szenvedéseire és elpusztítására – az önként vállalkozók 

végigkerékpározzák azt az útvonalat, amelyet 1944 őszén a „málenykij robot” 

elhurcoltjainak gyalog kellett megtenniük a szolyvai gyűjtőtáborig. 

 

Együttműködési szerződés Kárpátalja és a Vajdaság között 
2013. május 9. – Kárpátalja Ma 

Hamarosan együttműködési szerződést ír alá a Vajdasággal a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal. A megállapodás elsősorban a két régió közötti kulturális 

együttműködésre irányul. 

 

Újdonságok az egyetemi előkészítő képzésben 
2013. május 9. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Évente nyolc horvátországi magyar fiatal számára adott a lehetőség, hogy magyarországi 

egyetemi előkészítő képzésben részesüljön. Prosszer Szanella horvátországi 

ösztöndíjreferens elmondta, az előkészítő képzésben változásokra kell számítaniuk. Azok a 

diákok, akik valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni 

tanulmányaikat, az itthoni magyar érettségi vizsga eredménye alapján juthatnak be az 

anyaországi egyetemekre, főiskolákra. 

 

„Képességeiknek megfelelően írattuk be a gyerekeket az iskolába” 
2013. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Potalec Zoran és Ida vegyes házasságban élnek: a férj horvát, Ida magyar származású. Két 

gyermekük közül Davor horvát iskolába jár, jelenleg az eszéki közgazdasági 

szakközépiskola diákja, Nika, a kisebbik a laskói magyar általános iskola harmadik 

osztályos tanulója. Megfogalmazásuk szerint a gyerekeket képességeiknek megfelelően 

íratták be az iskolába. Amikor Davor hatéves lett, Kopácson nem működött az iskola, ezért 

Bellyén kezdte az első osztályt. Mikor Nika lett kisiskolás korú, a szülők összefogtak és 

kérvényezték a magyar tagozat újbóli beindítását a településen. 

 

Biztos alapot a nemzetiségi kultúrának! 
2013. május 9. – RTV Slovenija Hidak 

A nemzetiségi kulturális élet szervezése nem szenvedhet hiányt a gazdasági megszorító 

intézkedések ellenére sem – hangsúlyozta a nemzetiségi parlamenti képviselő, aki dr. Uroš 

Grilc, szlovén kultuszminiszterrel folytatott beszélgetést. 

  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.karpataljalap.net/2013/05/10/kerekparos-emlektura-az-elhurcoltakert
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/19086-egyuttmukodesi-szerzodes-karpatalja-es-a-vajdasag-kozott
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4520-ujdonsagok-az-egyetemi-elkeszit-kepzesben
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4519-kepessegeiknek-megfelelen-irattuk-be-a-gyerekeket-az-iskolaba
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6248
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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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