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A csatlakozási tárgyalások dátumának kijelölésére számít a júniusi EU-
csúcson a szerb kormányfő 
2013. május 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szerbia arra számít, hogy a júniusi európai uniós csúcstalálkozón kitűzik a csatlakozási 

tárgyalások megkezdésének dátumát - mondta Ivica Dačić szerb miniszterelnök egy 

osztrák lapban kedden megjelent interjúban. "Jó hírt várunk Brüsszelből a júniusi EU-

csúcsról" - fogalmazott Dačić a Kuriernak arra a kérdésére válaszolva, hogy mikor számít a 

dátum bejelentésére. "Ha tovább váratják Szerbiát, az az EU-szkeptikus áramlatok 

erősödéséhez fog vezetni" - tette hozzá. Dačić úgy vélekedett, hogy a Balkán "jövője az EU-

ban van". "Az EU elejét veszi a nacionalizmusnak, és segít áthidalni a problémákat és a 

nézeteltéréseket" - jelentette ki. 

 

Szlovéniába látogat Áder János 
2013. május 7. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Köztársaság elnöke kétnapos szlovéniai látogatásra készül. Ennek előtte 

Budapesten fogadta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét, 

Horváth Ferencet, aki a találkozóról röviden nyilatkozott a Hidaknak. 

 

Magyar kitüntetést kapott a prágai Szudétanémet Iroda vezetője 
2013. május 7. – MTI, hirek.sk 

Magas magyar állami kitüntetést vett át Peter Barton, a cseh fővárosban egy évtizede 

működő Szudétanémet Iroda vezetője kedden délután a magyar nagykövetségen Prágában. 

Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta 

Bartonnak „a Magyarországról és a magyar nemzeti közösségekről Csehországban 

kialakult kép kedvezőbbé tételéért, illetve Esterházy János erkölcsi és politikai 

rehabilitációja érdekében 2002 óta végzett munkája elismeréseként”. 

 

Nagy Pál marad a széki EMNT élén 
2013. május 7. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Hétfőn tartotta tisztújító közgyűlését az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki 

szervezete. A rendezvényen arról döntöttek, hogy az elnöki tisztséget eddig betöltő Nagy 

Pál marad az intézmény élén. 

 

Székelyföldet népszerűsítették Brüsszelben 
2013. május 7. – transindex.ro 

A Régiók Bizottságának brüsszeli székhelyén Hargita Megye Tanácsa és Kovászna Megye 

Tanácsa hagyományos székely termékekkel népszerűsítette Székelyföldet a május 4-i Nyílt 

Napon. Az Európa Napot megelőzően az EU-s intézmények Nyílt Napot szerveztek, 
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amelyen az állampolgárok megismerhették Európa regionális sokszínűségét azáltal, hogy 

meglátogatták a Régiók Bizottságát. 

 

Kire célzott Kövér László? 
2013. május 7. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyetlen romániai magyar párt vagy politikus sem érzi úgy, hogy Kövér László magyar 

országgyűlési elnök rá célzott volna, amikor a hét végén kockázatvállalásra és bátrabb 

kiállásra buzdította a határon túli kisebbségi szervezetek vezetőit. 

Pártfúzió: az EMNP saját farka körül forog 
2013. május 7. – manna.ro 

Előzetes egyeztetés nélkül, nyilvánosan tett ajánlatot az Erdélyi Magyar Néppárt a 

hétvégén a Magyar Polgári Pártnak, hogy egyesüljenek. Biró Zsoltot és Papp Elődöt 

kérdezte a Manna. 

 

Internetes topik: Miért gyűlölik a románok a magyarokat?  
2013. május 7. – maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács figyelmébe ajánlotta Marius Pieleanu 

szociológus a sofpedia.com fórumoldalán tavaly indított „Miért gyűlölik a románok a 

magyarokat?” című beszélgetőtopikot. A szakember a dc.news.ro-nak elmondta, ez az 

internetes fórum magyarellenes hangulatkeltésre alkalmas, mert a megválaszolandó 

kérdés abból az alapvetésből indul ki, hogy a románok gyűlölik a magyarokat. „A 

szociológiai mérések nem igazolják, hogy a többségi nemzet zsigeri ellenszenvet táplálna a 

magyarok iránt” – mondta Pieleanu. 

 

Égtek a gyertyák a fakivágás ellen 
2013. május 7. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Közel hatvanan vettek részt a kedden este nyolc órától rendezett gyertyás megmozduláson 

a székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában, ahol a Rétyre tervezett osztrák fakitermelő telep 

építése ellen tiltakoztak. Az összegyűlt fiatalok a Ne vágj ki minden fát! című dalt 

énekelték el, majd Bolyai Csaba, a Magyar Ifjúsági Nemzeti Tanács (Minta) 

székelyudvarhelyi elnöke szólalt fel. Az eseményen jelen voltak az EMNP, illetve az EMNT 

udvarhelyi és udvarhelyszéki elöljárói, valamint a párt országos elnöke, Toró T. Tibor is. 

 

Az erdőkért gyújtottak gyertyát 
2013. május 7. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Nagy kitartásra, türelemre volt szükségük az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági 

partnerszervezete, a Minta által megszervezett tiltakozás résztvevőinek, akik ezer gyertyát 

terveztek meggyújtani a csíkszeredai Szabadság téren, ezekből rakva ki a székelyföldi 

erdőkért feliratot. Tőke Ervin csíkszeredai helyi önkormányzati képviselő, a Minta elnöke 

szerint a környezetben okozott károk mellett ezrek munkahelye kerül veszélybe a tervezett 

beruházással, ezért mindent meg fognak tenni ennek megakadályozására. Hasonlóképpen 
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vélekedett Papp Előd, a Néppárt alelnöke is, aki úgy vélte, Székelyföld számára a tiszta 

levegő és az erdő a legnagyobb érték, ezeket meg kell őrizni.  

 

Szlovák-magyar természetvédelmi program kezdődik a határ mentén 
2013. május 7. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Közös biotikai kutatásokat végez a magyar-szlovák határ két oldalán, a Bükk és a Mátra 

előterében található dombvidéki tájak területén a Bükki Nemzeti Park (BNP) és szlovák 

társzervezete. A program célja Magyarországon a Heves-Borsodi-dombság, Szlovákiában 

pedig a Cseres-hegység és a Bódvai-dombság értékes természeti állapotának hosszú távú 

megőrzése. 

 

Megszavazták, lesz kerékpárút Komárom és Gúta között 
2013. május 7. – bumm.sk 

A gútai képviselő-testület jóváhagyta a Komárom–Gúta között megépülő kerékpárút 

tervezetét. Az új feltételek szerint az 5%-os önrészt, 25.000 eurót a megvalósulás után kell 

majd kifizetni, így 2014 nyarára már el is készülhet a beruházás. 

 

Társadalmi összefogást a jövő érdekében! 
2013. május 7. – Felvidék Ma 

A parlament illetékes szakbizottsága tárgyalja a miniszter jelentését a szlovákiai oktatás 

jelenlegi helyzetéről. A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke szerint „a 

legjobb esetben is csupán a laikusok felvilágosítását szolgáló, sok-sok általánosságot 

tartalmazó szöveg, a számtalan semmitmondó bekezdés nyilvánvaló alaptételek, 

evidenciák egész sorát öleli fel, de semmilyen kézzel fogható megoldást nem kínál az 

oktatásügy égető gondjaira”. 

 

Rimaszombatból Komáromba vándor a Nyelvében él... kiállítás 
2013. május 7. – Felvidék Ma 

Rimaszombat után május 9-én a komáromi Selye János Gimnázium aulájában nyitják meg 

a tárlatot, ahol Orosz Örs és Szalay Zoltán a kiállítás mellett bemutatják A hely nevei, a 

nyelv helyei c. könyvet is. 

 

Magyarkanizsa: Ünnepel a Vöröskereszt 
2013. május 7. – Vajdaság Ma 

Februárban lépett 151. évébe a Vöröskereszt – ennek alkalmából, illetve még a kerek, 150 

éves jubileum jegyében hirdette meg A vér életet jelent című képzőművészeti és irodalmi 

pályázatát a Vöröskereszt magyarkanizsai községi szervezete. Az eredményhirdetést és a 
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díjkiosztót kedden délután tartották a magyarkanizsai városháza előcsarnokában, alkalmi 

kiállítás keretében. 

 

Közvélemény-kutatás: A Szerb Haladó Párt 43 százalékos támogatottsága 
2013. május 7. – Vajdaság Ma 

Ha most vasárnap kerülne sor a szerbiai parlamenti választásokra, a Szerb Haladó Párt 

(SNS) a szavazatok 43 százalékát szerezné meg – derült ki abból a legújabb közvélemény-

kutatásból, amelyet egy neves amerikai ügynökség kérésére készített a CESID. Az 

eredmények alapján a Demokrata Párt (DS) a szavazatok 17 százalékát gyűjtené be, a 

Szerbiai Szocialista Párt (SPS), az Egységes Szerbia (JS) és a Szerbiai Egyesült 

Nyugdíjasok Pártjának (PUPS) koalíciója 11, a Szerbiai Egyesült Régiók (URS) pedig 6 

százalékos támogatottságot élvezne. 

 

Hétfőn ülésezik a tartományi alkotmányjogi bizottság 
2013. május 7. – Magyar Szó 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a tartományi alkotmányjogi bizottság elnöke 

kedden május 13-ra, hétfőre tűzte ki a bizottság ülését, ahol a Vajdaság alkotmányos és 

törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatot vitatják meg. A bizottság munkájában a 

képviselőház április 25-i ülésén megválasztott négy új tag is részt vesz. Alkotmányjogi 

szakemberekről van szó, akiknek a hatékonyabb munkához kellene hozzájárulniuk. 

 

A polgárok éve az idei 
2013. május 8. – Magyar Szó 

Holnap, május 9-én ünneplik Európa napját, ehhez Szabadka immár nyolcadik 

alkalommal csatlakozik egész napos programmal, mely több helyszínen zajlik és különféle 

témákkal foglalkoznak majd. Dobó Márta, a város nemzetközi és regionális kapcsolatokkal 

megbízott tanácsosa elmondta, azok az országok, amelyek demokratikus úton úgy 

döntenek, hogy csatlakoznak az Európai Unióhoz, egyben elfogadják annak alapvető 

értékeit, melyek a békét és a szolidaritást hirdetik. 

 

BUM-húsvét a gyógyulásért 
2013. május 7. – Magyar Szó 

Az Óbecsei Ifjúsági Szervezet (BUM) a Húsvéti BUM! elnevezésű jótékonysági akció 

második részét szombaton tartotta meg – a fiatalok ekkor a piacon több mint 12 ezer 

dinárt gyűjtöttek össze Petar Novković gyógyítására, aki őssejtbeültetésre vár. Az 

aktivisták az önkéntes adományokért cserébe maguk készítette húsvéti tojásokat adtak. A 

hagyományos akció zárórendezvénye ezúttal is az egyik szórakozóhelyen ért véget, ahol az 

óbecsei fiatalok húsvéti tojásütögetésben mérhették össze ügyességüket. 

 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18527/Kozvelemeny-kutatas-A-Szerb-Halado-Part-43-szazalekos-tamogatottsaga.html
http://www.magyarszo.com/hu/1963/kozelet_politika/96255/H%C3%A9tf%C5%91n-%C3%BCl%C3%A9sezik-a-tartom%C3%A1nyi-alkotm%C3%A1nyjogi-bizotts%C3%A1g.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1964/vajdasag_szabadka/96273/A-polg%C3%A1rok-%C3%A9ve-az-idei.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1963/vajdasag_obecse/96206/BUM-h%C3%BAsv%C3%A9t-a-gy%C3%B3gyul%C3%A1s%C3%A9rt.htm


 

 

 

 

 

 
6 

Nincs párbeszéd 
2013. május 7. – Magyar Szó 

Miloš Vučević, Újvidék polgármestere szerint elfogadhatatlan, hogy a tartományi kormány 

és a város között semmiféle kommunikáció nem létezik, miközben a köztársasági 

szervekkel is állandó összetűzésbe kerül a vajdasági hatalom. A polgármester elmondta, 

azért hívta meg Bojan Pajtić tartományi kormányfőt beszélgetésre, hogy enyhüljön a 

jelenlegi helyzet, és párbeszéd alakuljon ki a város és a tartomány vezetősége között. 

– Nem hiszem, hogy létezik külön „vajdasági kérdés”, csupán a tartomány autonómiájáról 

lehet beszélgetni, Szerbia határain belül – mondta Vučević a Politika napilapnak.  

 

Új játszótér Kopácson 
2013. május 7. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt hét pénteken, vagyis május 3-án új játszóteret adtak át Kopácson. Eszék-Baranya 

megye játszótérprogramjának köszönhetően idén több mint 800 ezer kúnából a megye 

több települése kap új játszóteret, legutóbb múlt pénteken Kopácson adtak át egyet a helyi 

gyerekek nagy örömére. 

 

Kisebbségi napok Sziszeken 
2013. május 7. – Új Magyar Képes Újság 

Sziszek város és a városban élő kisebbségi egyesületek szervezésében első alkalommal 

került sor Kisebbségi napokra április 25. és 27. között. A rendezvényen jelen voltak a 

Sziszek-Moslavina megyei magyarok egyesületének képviselői is. A háromnapos 

rendezvény célja az volt, hogy közelebb vigye a többségi nemzethez a városban élő 

kisebbségek hagyományait, kultúráját. 

 

HUNGARIKUMOK – Kidolgozás előtt a Muravidéki magyar értéktár 
2013. május 7. – RTV Slovenija Hidak 

Ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott Balaskó József, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Gazdasági Bizottságának és a Muravidéki Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesületének elnöke, valamint Hancsik József, a csúcsszervezet 

Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. 

 

Elkezdődött az érettségi vizsga 
2013. május 7. – Népújság 

Szlovéniában hétfőn elkezdődött az általános érettségi vizsga tavaszi időszaka. Az 

érettségizők (8859 jelentkező) hagyományosan szlovén, illetve magyar vagy olasz nyelvi 

esszéírással kezdték a vizsgát. A Lendvai Kétnyelvű aKözépiskolában hat végzős diák 

érettségizik magyar nyelvből anyanyelvi szinten. Az esszé témája Kafka Margit: Színek és 
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évek című regénye és Doris Lessing: A fű dalol című művének összehasonlítása, elemzése 

volt. A magyar anyanyelvi vizsga nyelvtani része június 3-án lesz, a szóbeli vizsga 

időpontját még nem határozták meg.  

 

Mindszenty megemlékezés Bécsben 
2013. május 7. – Volksgruppen 

A Collegium Pazmaneum Bécsben megemlékezést és koszorúzást tartott Mindszenty 

József bíboros, hercegprímás szobránál halálának 38-ik évfordulóján, tegnap hétfőn este 

az Irgalmasok Kórházának aulájában. A rendezvényen köszöntőt mondott Szalay-

Bobrovniczky Vince osztrák magyar nagykövet, ünnepi beszédet mondott Habsburg-

Lothringiai Mihály főherceg - a Mindszenty Alapítvány elnöke valamint közreműködött a 

Cantus Arcis énekegyüttes. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

