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Felvidéken folytatódik a külhoni magyar kisiskolások éve program körútja 
2013. május 2. – Felvidék Ma 

A „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve" című program Kárpát-medencei körútja május 

3-án és május 7-én Felvidéken folytatódik. A magyar oktatási szakemberek ezúttal 

Taksonyfalvába és Ipolyviskre valamint Kisgéresre és Dereskre érkeznek. A program célja, 

meggyőzni a külhoni magyar szülőket, hogy magyar anyanyelvi intézménybe írassák 

gyermekeiket. 

 

Interjú Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével 
2013. május 3. – Kárpátalja 

Orbán Viktor miniszterelnök a Kárpátalja c. hetilapnak adott interjújában a kedvezményes 

honosításról, a külhoni magyarok szavazójogáról, a Fidesznek a KMKSZ-hez fűződő 

viszonyáról és az ukrán-magyar kapcsolatokról beszélt. Orbán Viktor elmondta, tekintettel 

arra, hogy Ukrajna és Szlovákia nem ismeri el a kettős állampolgárságot, ezért a teljes 

anonimitást biztosítják a választások során, csak statisztikai adatokat hoznak majd 

nyilvánosságra. „A magyar választási bizottságban, ahol a pártok delegáltjai is benn ülnek, 

természetesen minden adat megtekinthető, de csak ott, onnan ki nem hozható, és így a 

határon túli magyarok teljes anonimitása megőrizhető.” 

 

Aláírásgyűjtés a Kert utca lebontása ellen Nagyváradon 
2013. május 2. – Erdély Ma, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) aláírásgyűjtési akcióba kezd tiltakozásul a nagyváradi 

önkormányzat által tervezett, a Kert ut- ca nyugati és a Vámház utca észeki oldalának 

lebontása ellen. 

 

Kötélhúzás helyett összetartást! 
2013. május 2. – Nyugati Jelen 

Idén választási kampányoktól, politikai csatározásoktól mentesen, amolyan csendesen-

nyugodtan zajlott az Aradi Magyar Majális, amelyet tizenkettedik alkalommal szervezett 

meg az RMDSZ Arad megyei szervezete és a Szabadság-szobor Egyesület, a Városi Tanács 

támogatásával. 

 

Címkék románul, magyarul 
2013. május 2. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Elismeri a Merkúr üzletlánc vezetősége, hogy hiányzott a román címke néhány, általa 

forgalmazott terméken, azt viszont furcsállja, hogy a fogyasztóvédők mennyire nagy 

figyelmet fordítanak a székelyföldi üzletláncra. 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/39360-felvideken-folytatodik-a-kulhoni-magyar-kisiskolasok-eve-program-korutja
http://www.karpataljalap.net/2013/05/03/interju-orban-viktorral-magyarorszag-miniszterelnokevel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140942&cim=alairasgyujtes_a_kert_utca_lebontasa_ellen_nagyvaradon
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kotelhuzas_helyett_osszetartast.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/cimkek-romanul-magyarul


 

 

 

 

 

 
3 

Frunda és Borbély határozottságot vár el 
2013. május 2. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Határozottabb fellépést vár el Frunda György volt szenátor és Borbély László parlamenti 

képviselő a marosvásárhelyi RMDSZ-es képviselőktől – derült ki azon beszélgetésen, 

amelyet a Maros-parti majális részeként szerveztek, és amelyen az érdekvédelmi szervezet 

képviselői, újságírók és néhány érdeklődő vett részt. A régi Marosvásárhely kulturális 

örökségének felhasználásával építjük együtt az új Marosvásárhelyt lett volna az eredeti 

téma, de ettől igen gyakran eltértek a vitázók. 

 

Arad megyében elsimítani a magyar–magyar ellentéteket – Beszélgetés 
Borbély Zsolt Attila EMNT-elnökkel 
2013. május 2. – Erdély  Ma, Nyugati Jelen 

A múlt hónapban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megyei közgyűlése Borbély Zsolt 

Attila politológust választotta meg elnöknek. A frissen megválasztott elnök, megköszönve a 

bizalmat, arról beszélt, hogy a szórványban rendkívül fontos a magyar szervezetek 

együttműködése, amit akkor is lehetségesnek gondol, ha országos szinten komoly 

ellentétek vannak az EMNT és az RMDSZ között. 

 

Čaplovič szerint több pénz jut majd a magyar tankönyvekre 
2013. május 2. – bumm.sk 

A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztossal és a kisebbségek képviselőivel egyeztetett 

Dušan Čaplovič iskolaügyi miniszter a tárca nemzetiségi iskolákért felelős tanácsának 

ülésén. Több pénzt ígért a tankönyvekre. Az iskolaügyi miniszter az idei évi prioritásokat 

végül kiegészítette azzal, hogy néhány tankönyvet át kell szerkeszteni - ez leginkább a 

történelemkönyvek tartalmát befolyásolhatja. 

 

Elfeledett komáromi hősök sírjainál 
2013. május 2. – Felvidék Ma 

Május 1-jén az 1919-es komáromi áttörés áldozataira emlékezett Észak- és Dél-Komárom. 

Megkoszorúzták a 102 áldozat tömegsírját, emlékeztek a mártírok emlékművénél. 1919. 

május 1-jén kora hajnali órákban maroknyi elszánt hazafi Komáromnál, Monostorral 

szemben átkelt a Dunán, hogy megkísérelje a város másik részének visszafoglalását. 

 

Megegyezés körvonalazódik a Lévai járásban is 
2013. május 3. – Felvidék Ma 

Május 2-án találkozott ismét az MKP és Most-Híd lévai járási delegációja a megyei 

választások előkészítése kapcsán. Az MKP közleményben tudatta, üdvözli a Most-Híd 

járási vezetőségének azon döntését, hogy felvállalja a Magyar Közösség Pártja által 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ne-hagyjuk-hogy-atrajzoljak-a-regi-marosvasarhelyt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140957&cim=arad_megyeben_elsimitani_a_magyar_magyar_ellenteteket_beszelgetes_borbely_zsolt_attila_emnt_elnokkel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140957&cim=arad_megyeben_elsimitani_a_magyar_magyar_ellenteteket_beszelgetes_borbely_zsolt_attila_emnt_elnokkel
http://www.bumm.sk/81778/caplovic-szerint-tobb-penz-jut-majd-a-magyar-tankonyvekre.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/39362-elfeledett-komaromi-hosok-sirjainal
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/39370-megegyezes-korvonalazodik-a-levai-jarasban-is
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meghirdetett Közösségi Platformot, és ennek értelmében az MKP-val közösen vág neki a 

megyei megmérettetésnek. 

 

„45 centes” címlista a minisztertől 
2013. május 3. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Hetekkel ezelőtt indított akciójában a Kétnyelvű Dél-Szlovákia (KDSZ) mozgalom arra 

kérte a polgárokat, levélben panaszkodjanak a közlekedésügyi tárcánál a hiányzó 

kétnyelvű vasúti táblák miatt. A „45 centes” (ennyibe kerül a bélyeg) akcióba több százan 

bekapcsolódtak, az első levélírók a napokban kapták meg a minisztériumi válaszokat. A 

levélírókat a magyarázkodó válasz talán nem lepte meg, a hozzá csatolt címlista annál 

inkább. Az Új Szó információi szerint az összes levél tartalmaz egy A4-es listát, amelyen 

átlagosan 10 név és pontos cím szerepel – azoké, akik szintén „leveleztek” a 

minisztériummal. 

 

NUNS és NDNV: Biztosítani kell a Vajdasági RTV stabil pénzelését 
2013. május 2. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági Újságírók Független 

Egyesülete (NDNV) követelik a köztársasági és a vajdasági kormánytól, hogy sürgősen 

szavatolják a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) stabil finanszírozását. A két újságíró-

egyesület közös közleményében kifejti, hogy a tartományi közszolgálati médiaház komoly 

pénzügyi nehézségekkel küzd, amelyek „közvetlen következményei a köztársasági és 

tartományi kormány mulasztásainak”. 

 

Koštunica: A polgárok döntenek a népszavazásról 
2013. május 2. – Vajdaság Ma 

Majd a polgárok mondják ki az utolsó szót a brüsszeli megállapodással kapcsolatos 

népszavazás ügyében, véli Vojislav Koštunica, a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) elnöke 

„Százezer támogató aláírás összegyűjtése után a nép követelheti a népszavazás kiírását, s 

ennek valóban a nép szavazásának kell lennie, nem pedig olyan referendumnak, amelyet a 

hatalom szervez”, áll Koštunicának a médiumokhoz eljuttatott közleményében. 

 

Kórustalálkozó Ungváron 
2013. május 2. – Kárpátinfo, Kárpátalja 

Április utolsó szombatján immáron XII. alkalommal került megrendezésre Ungváron a 

kárpátaljai református gyülekezetek énekkarainak találkozója, amelynek a 

hagyományoknak megfelelően most is a megyeszékhelyen lévő református templom adott 

otthont. Az idei seregszemlén minden eddiginél több, 29 énekkar képviseltette magát. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15409/NUNS-es-NDNV-Biztositani-kell-a-Vajdasagi-RTV-stabil-penzeleset.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18504/Kostunica-A-polgarok-dontenek-a-nepszavazasrol.html
http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/korustalalkozo-ungvaron
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Beregszászi választások: már megint a nyelvtörvény 
2013. május 2. – Kárpátalja Ma 

Hétfőn ülésezett a Beregszászi Városi Territoriális Választási Bizottság, mely a június 2-ra 

kitűzött előrehozott polgármester-választásra készül. Egyelőre nem dőlt el a 

szavazólapokat csak ukránul, tehát az államnyelven nyomtatják-e ki, avagy két nyelven, 

tekintettel arra, hogy Beregszászban a magyar regionális nyelvnek minősül. 

 

Amerikai módszerekkel a líceumi oktatás eredményesebbé tételéért 
2013. május 3. – Kárpátalja 

A kárpátaljai református líceumok pedagógusai és nevelői számára szervezett 

továbbképzést április 25–27. között a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) 

Tanügyi Bizottsága, melynek a Nagyberegi Református Líceum adott otthont. A 

résztvevőknek a Keresztyén Iskolák Nemzetközi Szövetségének (ACSI) előadói tartottak 

előadásokat. 

 

Sajtótájékoztató keretében mutatta be elöljáróhelyettes-jelöltjeit a HMDK 
2013. május 2. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Április 30-án mutatta be a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége az 

önkormányzati választásokon induló elöljáróhelyettes-jelöltjeit: Dominović Editet, 

Cserepes Zoltánt, Déra Nándort és Sipos Sándort. A jelöltek négy olyan járásban indulnak, 

ahol az ott élő magyarok számára törvény szavatolja az elöljáró-helyettesi tisztséget: a 

kelet-szlavóniai Ernestinovói járásban, amelyhez Szentlászló, a Tordinci járásban, ahova 

Kórógy tartozik, valamint a baranyai (drávszögi) Hercegszőlősi és Bellyei járásban. 

 

Kárpát Régió Üzleti Hálózat: a vártnál is nagyobb az érdeklődés 
2013. május 2. – Új Magyar Képes Újság 

Alig több mint egy hónappal ezelőtt nyílt meg a Kárpát Régió Üzleti Hálózat eszéki irodája. 

Palizs-Tóth Hajnalka irodavezető elmondta, hogy a vártnál is nagyobb az érdeklődés az 

iroda szolgáltatásai iránt. A legtöbb ügyfél befektetéssel és cégalapítással kapcsolatos 

kérdésekkel, valamint partnerkeresési szándékkal fordult hozzájuk. Jelenleg a 

legfontosabb feladatuk, hogy feltérképezzék a térségben működő, elsősorban magyar 

vállalkozásokat, hogy azok bekapcsolódhassanak a Kárát-medencei üzleti vérkeringésébe. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/18935-beregszaszi-valasztasok-mar-megint-a-nyelvtorveny
http://www.karpataljalap.net/2013/05/03/amerikai-modszerekkel-liceumi-oktatas-eredmenyesebbe-teteleert
http://hmdk.hr/joomla/component/content/article/3-hirek-roviden/451-sajtotajekoztato-kereteben-mutatta-be-eloeljarohelyettes-jeloeltjeit-a-hmdk
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4495-karpat-regio-uezleti-halozat-a-vartnal-is-nagyobb-az-erdekldes-
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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 
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www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 
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Románia Szerbia Horvátország 
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