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Javaslatok a magyar szórvány napjának megünneplésére 
2013. május 8. – MTI, hirado.hu 

Minden régiónak lesz saját rendezvénye, és lesz központi, anyaországi rendezvény is a 

november 15-én tartandó Kárpát-medencei magyar szórvány napján - többek között erről 

is szó volt a Magyar Állandó Értekezlet szórvány szakbizottsága szerdai budapesti ülésén. 

Az ülésen Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár és Bodó Barna szakbizottsági elnök 

összegzése után a Bethlen Gábor Alap (BGA) és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet képviselői 

tartottak beszámolót a 2012-2013. évi támogatásokról, illetve a kiemelt nemzetpolitikai 

programokról. 

 

Alkotmányos kisebbségi jogok? 
2013. május 9. – Krónika, maszol.ro, Magyar Nemzet 

Az új alkotmányban garantálni kell minden kisebbség jogait, és itt nemcsak a nemzeti 

kisebbségekről van szó, hanem mindenről, amit a 21. században kisebbségnek nevezünk – 

jelentette ki tegnap a küszöbönálló alkotmánymódosításról rendezett fórumon Victor 

Ponta miniszterelnök. Mint kifejtette, olyan pragmatikus, rugalmas és korszerű 

megoldásokat kell találni, amelyek nem érintik az ország egységességéről szóló cikkelyt. 

 

Kiterjesztette a külhoni románok fogalomkörét a parlament 
2013. május 9. – Krónika, Szabadság, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Más néven emlegetett, román eredetű népcsoportokra is kiterjesztette a „külhoni 

románok” fogalomkörét a bukaresti képviselőház, amely tegnap nagy szavazattöbbséggel 

elfogadta a külhoni románság támogatásáról szóló törvény módosítását. A jogszabály új 

változata ellen az arománok egy csoportja demonstrációt rendezett a parlament 

folyosóján, azt kifogásolva, hogy nem ismerik el őket külön etnikumként. Eugen Tomac, a 

külhoni románok parlamenti bizottságának elnöke üdvözölte a jogszabály elfogadását, és 

azt mondta, hogy ezentúl a románság nem 22, hanem 30 milliós nemzet. 

 

MTA-közgyűlés: átadták az Arany János-díjakat 
2013. május 8. – MTI, hirado.hu 

Öt határon túli magyar tudós vehette át szerdán a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) 

az Arany János-elismeréseket, a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a 

külső tagok fórumán. Az Arany János Életműdíjat Weszely Tibor matematikus az MTA-

közgyűlés keretében hétfőn vette át. Tánczos Vilmos néprajzkutató és L. Juhász Ilona 

etnográfus Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat, Dudás Attila jogász Fiatal Kutatói 

Díjat kapott. Az Arany János-érmeket Záborszky László neurobiológus és Tóth János 

matematikus vehette át.  
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/08/18/Javaslatok_a_magyar_szorvany_napjanak_megunneplesere.aspx?source=hirkereso
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12163-ponta-rugalmasabban-szavatolna-a-kisebbsegi-jogokat-az-alkotmanyban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12165-kiterjesztette-a-kulhoni-romanok-fogalomkoret-a-parlament
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/08/18/MTA_kozgy_les_atadtak_az_Arany_Janos_dijakat_.aspx?source=hirkereso
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Örökségvédelmi turisztikai útvonal jött létre a magyar-román-ukrán határ 
mentén 
2013. május 8. – MTI 

Befejeződött a beregi és a kárpátaljai műemlékállomány feltérképezésére indított uniós 

program, amelynek segítségével egységes örökségvédelmi turisztikai útvonal jött létre a 

magyar-román-ukrán határ mentén. A Középkori templomok útja című turizmusfejlesztési 

projekt keretében 15-15 magyar és kárpátaljai templomot, műemléket vizsgáltak meg 

régészeti, történelmi és restaurátori szempontból, a szakmai kutatások eredményeit pedig 

egy több mint 400 oldalas tanulmánykötetben összegezték a szakemberek. 

 

On-line Közép-európai Kisebbségi Jogtár 
2013. május 8. – MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A közép-európai kisebbségeket érintő jogszabályokat gyűjtötték össze abban az on-line 

adatbázisban, amelyet kedden mutattak be a Magyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Kisebbségkutató Intézetében. Nemcsak az élő, 

de a már hatályon kívül helyezett jogszabályok is eredetileg elfogadott szövegükkel 

szerepelnek az intézet honlapjáról elérhető Közép-európai Kisebbségi Jogtárban, amely 

közös szempontok alapján lehetővé teszi az egyes országok nemzetiségekre vonatkozó 

jogszabályainak összehasonlítását, értékelését, jogtörténeti szempontú elemzését. 

 

Felmérés: nincs támogatottság a közigazgatási régiók megalakítására 
2013. május 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, 

szekelyhon.ro, Magyar Nemzet 

Többen ellenzik, mint támogatják Romániában a közigazgatási régiók megalakítását – 

derült ki az INSCOP közvélemény-kutató intézet felméréséből. A Szociálliberális Szövetség 

(USL) egyik fő érve az alaptörvény megváltoztatására az, hogy a régiók megalakításához 

előbb be kell vinni a régió fogalmát, mint közigazgatási egységet az alkotmányba. A 

megkérdezetteknek viszont alig 32 százaléka támogatja az újabb közigazgatási szint 

bevezetését, miközben 40 százalékuk ellenzi. 

 

Rendszeresítik a megmozdulásokat a székelyföldi erdők védelmében 
2013. május 8. – Krónika, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) rendszeresíteni kívánja a tiltakozó megmozdulásait a 

székelyföldi erdők védelmében, az osztrák Holzindustrie Schweighofer Rétyre tervezett 

fafeldolgozó üzeme ellen – közölte Nemes Előd, az EMNP sepsiszentgyörgyi szervezetének 

elnöke, a kedd esti tiltakozások ötletgazdája. 
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http://prae.hu/prae/news.php?aid=19528
http://prae.hu/prae/news.php?aid=19528
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/39454-kozep-europai-kisebbsegi-jogtar-az-interneten
http://kronika.ro/belfold/nincs-tamogatottsag-a-kozigazgatasi-regiok-megalakitasara
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/rendszeresitik-a-megmozdulasokat-a-szekelyfoldi-erdok-vedelmeben
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Édler: „boszorkányüldözés” az osztrák beruházást érő támadás 
2013. május 8. – Nagy D. István – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Pontatlan, sok esetben nem megalapozott adatok nyomán elindított 

„boszorkányüldözésnek” látja az osztrák Holzindustrie Schweighofer háromszéki 

beruházása elleni támadásokat Édler András, a háromszéki kereskedelmi és iparkamara 

elnöke. Az elnök továbbá kiemelte, hogy a politikusoknak is felelősebben kellene 

viszonyulniuk a helyzethez. Utalt arra, hogy az egyik magyar politikai alakulat vitatható 

információk felhasználásával politikai tőkét kíván kovácsolni, illetve imázst építeni 

magának. 

 

Új szakot indít a Sapientia Csíkszeredában 
2013. május 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Gazdasági informatika szakot indít ősztől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) Csíkszeredában – számolt be közleményében a felsőoktatási intézmény. Az 

egyetem a 2013–2014-es tanévben tíz tandíjmentes és húsz költségtérítéses helyet hirdet 

meg az új szakon. A hallgatók támogatására ugyanakkor az egyetem – a térségben működő 

informatikai cégek, a helyi és megyei önkormányzat, valamint a Márton Áron Gimnázium 

bevonásával – létrehozta az úgynevezett IT Plusz Klasztert, amely szakmai hátteret biztosít 

a gazdasági informatika szaknak. A hallgatóknak így lehetőségük lesz szakmai gyakorlatot 

végezni olyan IT cégeknél, amelyeknél később munkahelyet is kaphatnak. 

 

Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik 
2013. május 8. – transindex.ro 

Felmérések szerint elenyésző a radikális magyarországi párt erdélyi támogatóinak száma, 

ennek ellenére erőteljes építkezésbe kezdett Vona Gábor alakulata. Szakértők szerint nem 

várható radikális fordulat. 

 

Marosvásárhely – a város, amely felszámolja önmagát? 
2013. május 8. – transindex.ro 

Valami miatt a dolgok nehezen mennek Marosvásárhelyen. Legyen szó polgármester-jelölt 

állításról, magyar kultúra napról vagy civil protesztről, ugyanaz a magyar-magyar 

feszültség jelenik meg, más-más formában. Valamiféle általános szociális diszkomfortérzet 

a jellemző. Az aktorok folyamatos kényszert éreznek arra, hogy legitimálják, 

túllegitimálják önmagukat. Miért is? A Jakabffy Elemér Alapítvány, az Erdély FM és a 

Transindex közös kerekasztal-beszélgetésén ennek járt utána Kiss Tamás, Novák Csaba 

Zoltán és Székely István. 

 

A szélsőséges eszmékről szervez kerekasztal-beszélgetést a Szabadelvű Kör 
2013. május 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Szélsőséges eszmék és kirekesztő beszédmódok a társadalmi nyilvánosságban címmel 

kerekasztal-beszélgetést szervez május 17-én, 18 órától a Szabadelvű Kör Kolozsváron, a 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/edler-aboszorkanyuldozesa-az-osztrak-beruhazast-ero-tamadasok
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-szakot-indit-a-sapientia-csikszeredaban
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20224
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20245
http://itthon.transindex.ro/?hir=32847
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Minerva-házban. A kerekasztal-beszélgetés meghívottjai: Síklaki István 

szociálpszichológus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Eckstein-Kovács Péter jogász, 

Románia volt kisebbségügyi minisztere, Fosztó László antropológus, a kolozsvári 

Kisebbségkutató Intézet kutatója és Kozák Gyula szociológus, a kolozsvári 

Kisebbségkutató Intézet kutatója. A beszélgetés moderátora Bognár Zoltán politológus, a 

Szabadelvű Kör elnöke lesz. 

 

Gazdasági konferenciával startol a hétvégi SZKT 
2013. május 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Gazdasági konferenciával nyitja pénteken az SZKT ülését az RMDSZ Nagyszebenben. A 

2013-as év gazdasági kilátásai és lehetőségei címet viselő szemináriumon Kelemen Hunor 

szövetségi elnök mellett, Borbély László politikai alelnök, Winkler Gyula, EP-képviselő, 

Diósi László, az OTP Bank igazgatója, valamint Nagy Ágnes, a Román Nemzeti Bank 

igazgatótanácsának tagja is felszólal, a meghívottak körében pedig Románia vezető 

üzletemberei szerepelnek. 

 

Lecserélték a táblákat a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal bejáratánál 
2013. május 8. – Erdély Ma 

A Brassó Megyei Táblabíróság még tavaly év végén meghozott végleges ítélete értelmében 

kicserélték a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal bejáratánál található táblákat: ezúttal 

a városháza román megnevezése szerepel felül, alul pedig a magyar. 

 

Gyertyákkal a székelyföldi erdőkért 
2013. május 8. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyi fiatalok is csatlakoztak ahhoz a székelyföldi kezdeményezéshez, amely 

során gyertyákat gyújtottak, jelezve: nem értenek egyet azzal, hogy külföldi nagyvállalatok 

kizsákmányolják Székelyföldet, pusztulásra ítéljék az erdőket és veszélybe sodorják sokak 

megélhetését. Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius templom udvarán gyújtottak 

gyertyákat a Minta, az EMI és a HVIM képviseletében mintegy huszonöten. 

 

Újabb bukaresti tiltakozásra készül a RMOGYKE 
2013. május 8. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem tüntethet a marosvásárhelyi prefektúra épülete előtt a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért (RMOGYKE) két aktivistája – döntött az önkormányzat keretében 

működő engedélyeztető bizottság. A civil szervezet azok után tervezett péntektől egy 

másfél hetes tiltakozó akciót, miután a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) román többségű szenátusa a múlt héten felrúgta azt a tavaly ősszel 

kötött egyezséget, melynek alapján az intézményben újraindulhatott volna az anyanyelvű 

gyakorlati oktatás. A RMOGYKE a Marosvásárhelyen született döntés nyomán sem 

mondott le tiltakozási szándékáról. A szervezet titkára háromhetes engedélyt szerzett a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32850
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141306&cim=lecsereltek_a_tablakat_a_sepsiszentgyorgyi_polgarmesteri_hivatal_bejaratanal
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/gyertyakkal-a-szekelyfoldi-erdokert
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ujabb-bukaresti-tiltakozasra-keszul-a-rmogyke
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bukaresti főpolgármestertől, aki lehetővé tette, hogy május 14-től a Győzelem téri 

kormánypalota előtt tüntessenek. 

 

Anyanyelven fordulhatnának szakorvoshoz a páciensek 
2013. május 8. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Az egészségügyi rendszert szabályozó 2006-os törvény kiegészítését célozza a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség képviselőházi frakciója által letett jogszabály-módosító 

kezdeményezés, amelyet szerdán, május 8-án iktatott a Parlament Állandó Bürója. A 

törvénykezdeményezés értelmében anyanyelvükön fordulhatnak szakorvoshoz a betegek 

Románia azon településein, ahol a kisebbségek számaránya meghaladja a 20%-ot.  

 

A fizika is Székelyföldnek drukkol 
2013. május 8. – manna.ro 

Régiókra osztható-e Erdély objektív adatokkal úgy, hogy Székelyföld önálló régióvá váljon? 

Igen – mutatta be április végén az EME-nél Néda Zoltán fizikus, a kolozsvári BBTE 

Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszékének professzora. 

 

Brüsszelben járt a gyergyóremetei önkormányzat és a WebKastély  
2013. május 8. – maszol.ro 

Közös brüsszeli tanulmányúton vettek részt a gyergyóremetei önkormányzat munkatársai 

és a 2012-es WEBkastély vetélkedő dobogós helyezettjei. Sógor Csaba európai parlamenti 

képviselő mindkét csoportnak a tavalyi év folyamán ajánlotta fel az utazást, munkásságuk 

és eredményességük jeléül.  

 

Marosvásárhely: flashmobot szerveznek a szülők a kétnyelvűségért a Liviu 
Rebreanu iskola előtt 
2013. május 8. – transindex.ro, Erdély Ma 

Flashmobot szervez Marosvásárhelyen a szülők egy csoportja csütörtökön reggel 7.45 

órakor a Liviu Rebreanu Általános Iskola előtti Şurianu sétányon, az ellen tiltakozva, hogy 

a vezetőség elzárkózik a tanintézmény valós kétnyelvűségének megvalósítása elől. A 

csütörtöki falshmob a szülők akciócsoportjának már az ötödik figyelemfelkeltő akciója. 

 

Varga Attilát egyszerűen kihagyták az alkotmányozó fórum munkájából  
2013. május 8. – maszol.ro 

Bár megalakulásától az alkotmányozó fórum tagja, Varga Attila nem vehetett aktívan részt 

az alkotmány módosításának megvitatásával megbízott civil-szakmai testület munkájában. 

„Egyszerűen nem hívtak meg a rendezvényeikre, nem tájékoztattak arról, hogy mikor és 

üléseznek. Ez furcsának találom” – nyilatkozta maszol.ro-nak szerda este a volt parlamenti 

képviselő.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32859
http://manna.ro/kozter/a-fizika-is-szekelyfoldnek-drukkol-2013-05-08.html
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12124-brusszelben-jart-a-gyergyoremetei-onkormanyzat-es-a-webkastely
http://itthon.transindex.ro/?hir=32858
http://itthon.transindex.ro/?hir=32858
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12167-varga-attilat-egyszeruen-kihagytak-az-alkotmanyozo-forum-munkajabol
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Egymás karjaiba kényszeríti az EP-választás az erdélyi magyar pártokat? 
2013. május 9. – Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) a Magyar Polgári Párt (MPP) irányába tett fúziós 

ajánlata, a két kispárt közti együttműködés lehetősége a jövő évben esedékes 

europarlamenti választásoknak „tudhatók be”: ahhoz ugyanis, hogy továbbra is legyen az 

erdélyi magyaroknak képviselete az Európai Parlamentben, elengedhetetlen valamiféle 

megállapodás az összes erdélyi magyar politikai párt között; az EMNP és az MPP szeretne 

közös platformról tárgyalni az RMDSZ-szel erről az együttműködésről – vélekedik Illyés 

Gergely politológus. A szakértő a Szabadság kérdésére az EMNP-MPP együttműködésének 

lehetőségeit kommentálta. 

 

Területfejlesztési alternatívák - Mit kínál a Baross Gábor Terv? 
2013. május 8. – hirek.sk 

A magyar-szlovák gazdasági konferenciára és üzletember-találkozóra május 15-én kerül 

sor Dunaszerdahelyen a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Dunaszerdahelyi Irodája 

szervezésében. Április 19-én Kassán valósult meg hasonló rendezvény, melyen 50, 

elsősorban kis- és középvállalkozás vett részt. Húsz Pest megyei vállalkozás képviselői 

négy napot töltöttek a régióban, ahol a térség befektetési lehetőségeit vizsgálták, valamint 

konkrét kétoldalú tárgyalásokra is sort kerítettek. 

 

Magyarellenesség a szlovák társadalomban 
2013. május 8. – Felvidék Ma 

Öllős Lászlót, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjét a magyar közszolgálati 

rádió műsorában a szlovák társadalom magyarellenes hangulatáról kérdezték. Öllős 

elmondta, a közelmúltban két felmérés is született, ami a szlovák társadalom 

kisebbségellenes magatartását vizsgálta, és mindkettőből kitűnt, hogy Szlovákiában erős a 

kisebbségellenesség. Hozzátette: „Szükség volna olyan programokra, amelyek ezen a 

helyzeten változtatnak. Ebben a pillanatban inkább az folyik, hogy ebben a kérdéskörben 

hallgat a szlovákiai közbeszéd, nem kerülnek a terítékre, ami az ilyen előítéleteket nem 

oldja, hanem a feszültségeket konzerválja.” 

 

Egy vagy kettő lesz a magyar? 
2013. május 9. – Szabad Újság 

Az elmúlt héten kiderült, a Híd a Nagyszombat megyei elnöki posztra Nagy Józsefet, a párt 

parlamenti képviselőjét jelöli. Amennyiben az MKP nem indít saját jelöltet, úgy a Híd 

politikusa lesz feltehetően az egyetlen magyar harcban a székért, s így akár több MKP-

szimpatizáns is rá szavazhat, a déli régiókért ugyan sokat tevő, de mégiscsak szlovák 

Mikušsal szemben. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy amennyiben az MKP jelölt nélkül 

marad, akkor magyarpárti arculata is komolyan sérülhet. 
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http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/89737
http://www.hirek.sk/belfold/20130507165948/Teruletfejlesztesi-alternativak-Mit-kinal-a-Baross-Gabor-Terv.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/39459-magyarellenesseg-a-szlovak-tarsadalomban
http://www.szabadujsag.com/kozelet/9037-csutortoktol-jon-a-szabad-ujsag
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Híd: progresszió, pragmatizmus vagy kettős beszéd? 
2013. május 9. – Szabad Újság 

A Híd a magyar nyelvű sajtóban progresszívnek és pragmatikusnak, de mégiscsak a 

magyar etnikumhoz kötődő pártnak tünteti fel magát, míg a szlovák médiumokban az 

etnikai jelleget igyekszik letagadni. Ez a kettős beszéd két parlamenti választáson bizonyult 

jó eszköznek arra, hogy Bugár Béla pártja átugorja az ötszázalékos küszöböt. 

 

Több integráció – kevesebb szuverenitás? 
2013. május 9. – Szabad Újság 

Bauer Edit európai parlamenti képviselővel készített interjút a Szabad Újság, aki kilenc éve 

képviseli a (felvidéki) magyar érdekeket Brüsszelben. A kérdésre, hogy „mit remélhetünk a 

Beneš-dekrétumok és a kettős állampolgársággal kapcsolatos beadványoktól, illetve a 

Malina Hedvig ügyében a nem épp magyarbarát Reding asszonyhoz küldött levelüktől”, 

elmondta, hogy az elmúlt évek során már számtalanszor fordultak az EB-hez kisebbségi 

kérdésekben és mindig kiábrándító választ kaptak. Reméli, hogy ezekben a konkrét 

ügyekben egyértelmű lesz a testület válasza. 

 

Vajdaság nem csak vakvágányokat érdemel 
2013. május 8. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Miután 2011 őszén a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői megbuktatták a vasútról szóló 

törvényjavaslatot, az szerdán ismét a Szerbiai Képviselőház elé került. A beterjesztő 

csupán kisebb módosításokat végzett a törvényjavaslat szövegén, amely nagyjából 95 

százalékban egyezik meg a két évvel ezelőtti szövegével. 2011-hez hasonlóan a VMSZ 

módosítási indítvány formájában ezúttal is kéri, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány, 

illetve a tartományi helyi önkormányzatok a területükön található vasúti infrastruktúra 

igazgatásával kapcsolatban hatáskörökhöz jussanak. „A legfontosabb, hogy Vajdaság AT 

bizonyos hatáskörökkel rendelkezzen a vasúti infrastruktúra irányításával kapcsolatosan” 

– mondta Pásztor Bálint a szerb parlament ülésén a Milutin Mrkonjić közlekedési 

miniszter által felterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatos vita során. 

 

Koszovó: Nem született döntés Brüsszelben a megállapodás végrehajtásáról 
2013. május 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Belgrád és Pristina brüsszeli megállapodásának végrehajtásával megbízott csoportok 

brüsszeli tárgyalása eredménytelenül zárult. Ivica Dačić szerb és Hashim Thaci koszovói 

kormányfő újabb találkozójára május 21-én kerül majd sor Brüsszelben. A megállapodás 

végrehajtásáról szóló tárgyalások ezúttal is az Európai Unió székhelyén folytak.  
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http://www.szabadujsag.com/kozelet/9037-csutortoktol-jon-a-szabad-ujsag
http://www.magyarszo.com/hu/1964/kozelet_politika/96322/Vajdas%C3%A1g-nem-csak-vakv%C3%A1g%C3%A1nyokat-%C3%A9rdemel.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18541/Koszovo-Nem-szuletett-dontes-Brusszelben-a-megallapodas-vegrehajtasarol.html
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Hagyomány- és anyanyelvőrzés 
2013. május 9. – Papp Imre – Magyar Szó 

A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének XV. tavaszi találkozóját tartották 

meg a településen. A rendezvényen a magyarországi és erdélyi vendégeken kívül vajdasági 

óvodapedagógusok is részt vettek. A találkozót első ízben tartották határon kívül, ezért 

nyilván külön jelentősége is volt, ezt a szervezők és a vendégek egyaránt hangsúlyozták. 

 

Újabb sikeres roma integrációs program 
2013. május 8. – Halász Gyula - Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőházban tegnap bemutatták a Romák foglalkoztatásának az 

elősegítése Vajdaságban elnevezésű projektumot, amely a romák alulképzettségét és 

diszkriminációját figyelembe véve, megpróbálta elősegíteni a munkahelyteremtés 

folyamatát, valamint segítséget nyújtani a roma vállalkozók munkájában. 

 

Tomislav Nikolić: Meg kell egyezni a koszovói szerbekkel! 
2013. május 8. – Pannon RTV 

Mindenképpen meg kell egyeznünk a koszovói szerbekkel, mert az nem lehet, hogy az 

albánokkal közös nevezőre jutunk, a szerbekkel pedig nem – mondta Tomislav Nikolić. A 

szerb elnök a Szerbiai RTV-nek adott interjújában arról is beszélt, hogy nem menekül a 

népszavazás elől sem, amennyiben az kellőképpen lesz megfogalmazva. Szerinte az 

országnak sikerült megmutatni, hogy képes a jobbra is. A politikus arról is beszélt, hogy az 

utóbbi időben nagyon sok ország nézett negatív szemmel Szerbiára, azonban ez mostanra 

megváltozott. 

 

Szekeres László Alapítvány pályázata 
2013. május 8. – Pannon RTV 

A Szekeres László Alapítvány pályázatot hirdet a külföldi felsőoktatási intézményekben 

szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek szerbiai honosítása során felmerült költségeinek 

utólagos résztámogatására. Pályázhatnak a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező, 

magyar nemzetiségű személyek, akik szerepelnek vajdasági magyarok külön választói 

névjegyzékén. 

 

„Dicsőülj tűzvésztől mentesen” 
2013. május 8. – Népújság 

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napján felszentelték az új Szent Flórián-szobrot 

Lendván. A város egyik legrégibb vallási műemlékének felújítása, illetve másolatának 

újraállítása a muravidéki magyarság kezdeményezésére, magyarországi támogatással 

valósult meg. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1966/kozelet_riport/96344/Hagyom%C3%A1ny--%C3%A9s-anyanyelv%C5%91rz%C3%A9s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1964/kozelet/96258/%C3%9Ajabb-sikeres-roma-integr%C3%A1ci%C3%B3s-program.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=60270
http://pannonrtv.com/web/?p=60213
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6492-dicsuelj-tzvesztl-mentesenq
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Áder János Szlovéniába érkezik 
2013. május 8. – Népújság 

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke arról tájékoztatta a Népújságot, hogy 

hétfőn Áder János köztársasági elnökkel félórás beszélgetést folytatott a Sándor Palotában. 

A megbeszélésen kiderült, Áder János köztársasági elnök május 20-án és 21-én hivatalos 

látogatást tesz Szlovéniában, ahol mindhárom közjogi méltósággal találkozik majd. A 

látogatás zárásaként az államfő látogatást tesz a Muravidéken is, ahol a magyarság 

vezetőivel folytat megbeszéléseket. 

 

Muravidéki hungarikumok kerestetnek 
2013. május 8. – Népújság 

Kedden az MMÖNK üléstermében került sor a sajtótájékoztatóra, amelyen Balaskó József, 

az MMÖNK Gazdasági Bizottságának és a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók 

Egyesületének elnöke, valamint Hancsik József, az MMÖNK Mezőgazdasági Bizottságának 

elnöke az alakuló Nemzeti Értéktárról, valamint a MÁÉRT Gazdasági és Önkormányzati 

Szakbizottságának ülésén, illetve a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumán 

történtekről számoltak be. 

 

Nemzetiségi támogatás az óvodaépítéshez 
2013. május 8. – Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának döntése 

szerint a közösség a 2012. évi 26 ezer eurós költségvetési maradvány-tételt a községnek 

utalja át az új óvoda építésére. Dobronakon 2008 óta tervezik az új óvoda építését. A 

mostani épület rossz állapotban van, felújítására több mint 30 éve nem került sor. Az új 

óvoda – melyet az iskola mögött terveznek építeni – tervezett költségvetése 1,1 millió euró, 

ebből Dobronak Község részesedése 600 ezer euró, a többit az állam biztosítja. 
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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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