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Több mint 440 ezren adtak be eddig honosítási kérelmet 
2013. május 10. – bumm.sk, Május közepéig több mint 440 ezer külhoni magyar adta be 

az egyszerűsített honosítás iránti kérelmét, közülük 360 ezren már letették az 

állampolgársági esküt - közölte Wetzel Tamás miniszteri biztos Nyíregyházán. Elmondta, 

hogy őszre valószínűleg elérik a félmilliós kérelemszámot is. A növekvő érdeklődést jól 

jelzi, hogy az idén eddig 35 százalékkal többen nyújtották be a kérelmet, mint 2012 

hasonló időszakában. 

 

Egymásra mutogat az MKP és a Híd vasúti tábla-ügyben 
2013. május 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Káros precedenst teremthet, és elfogadása esetén visszalépést jelentene a joggyakorlás 

terén a Híd által a vasúti kétnyelvűséggel kapcsolatban beterjesztett törvénymódosító 

javaslat a Magyar Közösség Pártja (MKP) szerint. Az MKP a jogszabály visszavonására 

szólította fel a Híd pártot, amely viszont elutasította a kritikát. A Híd javaslata arról szól, 

hogy a településnek kérni kell a vasúti kétnyelvűséget, a Vasúti Közlekedésszabályozási 

Hivatalnak pedig joga lenne dönteni arról, hogy megengedi-e vagy nem. A Bugár Béla 

vezette vegyes párt szerint „az MKP a konstruktív hozzáállás helyett ismételten a 

destrukciót választotta: immár sokadszor azt próbálja elmagyarázni, mit hogyan nem lehet 

megcsinálni”. 

 

SZKT: a platformjai izmosításába kezd az RMDSZ 
2013. május 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati 

Jelen 

Kibővítik a Szövetségi Állandó Tanácsot, megerősítik a platformok szerepét a Szövetségi 

Képviselők Tanácsában (SZKT), amelyet ezentúl csak félévente egyszer hívnak össze - így 

összegezhető röviden a Szövetségi Képviselők Tanácsának május 11-i, nagyszebeni ülése. 

Az SZKT-n a Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapszabályzatának és programjának 

vitájára is sor került, de a felszólalások és hozzászólások között gyakran szerepelt az 

alkotmánymódosítás és a régiók átalakítása is. 

 

Orbán Viktor a VMSZ elnökével tárgyalt 
2013. május 10. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Szó 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke pénteken hivatalában fogadta Pásztor 

Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét - tájékoztatta a kormányfő 

sajtófőnöke az MTI-t. Havasi Bertalan közölte: a találkozó a kapcsolattartás újabb 

állomása, amelynek keretében a magyar kormány és az általa a vajdasági magyar közösség 

legitim politikai képviseletének tekintett VMSZ folyamatosan egyeztet a vajdasági 

magyarságot érintő kérdésekről. 
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http://www.bumm.sk/82084/tobb-mint-440-ezren-adtak-be-eddig-honositasi-kerelmet.html
http://www.bumm.sk/82108/egymasra-mutogat-az-mkp-es-a-hid-vasuti-tabla-ugyben.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20273
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15434/Orban-Viktor-a-VMSZ-elnokevel-targyalt.html
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Szatmárnémeti: Orbán Viktor lerótta kegyeletét a rendőrőrsön elhunyt férfi 
sírjánál 
2013. május 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Lerótta kegyeletét Orbán Viktor miniszterelnök a szatmárnémeti temetőben annak a 

férfinak a sírjánál, akit a gyanú szerint egy hónappal ezelőtt Izsákon annyira megvert két, 

azóta leszerelt rendőr, hogy belehalt sérüléseibe. 

 

Kelemen Hunor politikai beszámolója az SZKT-n: megalakul az RMDSZ női 
szervezete 
2013. május 11. – transindex.ro 

Kihelyezett ülést tartott 2013. május 11-én, szombaton a Szövetségi Képviselők Tanácsa 

(SZKT), ez alkalommal Nagyszebenben. Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai 

beszámolóját azzal kezdte, hogy köszönetet mondott az RMDSZ Szeben megyei 

szervezetének, amiért helyet adott az SZKT-nak és tartalmas kiegészítő programokat 

szervezett. 

 
Az egyetemek közötti átjárhatóság szükségességéről beszélt Nagyváradon 
Balog Zoltán 
2013. május 10. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A Kárpát-medencei magyarság természetes vérkeringése részének nevezte Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere nagyváradi előadásában, hogy a fiatalok más országok 

egyetemein is tanuljanak, aztán hazatérjenek. Balog Zoltán a Partiumi Keresztény 

Egyetem (PKE) Áldozócsütörtöki Csendes Napja, valamint a 16. Partiumi Diákköri 

Konferencia zárórendezvényén tartott előadást Egységes Kárpát-medencei magyar 

kulturális és oktatási tér címmel csütörtök este. 

 

A Hunyad megyei Magyar Napok vár(n)ak 
2013. május 10. – Nyugati Jelen 

Kulturális örökségünk ismertetésére épül a június 1-6. között megrendezésre kerülő idei 

Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysor. A tartalmasnak ígérkező programról, 

Takács Aranka főszervező, az RMDSZ vajdahunyadi szervezetének elnöke mesélt. 

 

Borbély: minőségi anyanyelvi oktatást kell biztosítsunk minden magyar 
gyermek számára 
2013. május 11. – transindex.ro 

Szeben megyei pedagógusokkal, lelkészekkel és helyi önkormányzati képviselőkkel 

találkozott tegnap, május 10-én, Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a hétvégén 

zajló SZKT keretén belül. Borbély László hangsúlyozta: a magyar közösségek országszerte 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32886
http://itthon.transindex.ro/?hir=32886
http://itthon.transindex.ro/?hir=32883
http://itthon.transindex.ro/?hir=32883
Az%20egyetemek%20közötti%20átjárhatóság%20szükségességéről%20beszélt%20Nagyváradon%20Balog%20Zoltán
Az%20egyetemek%20közötti%20átjárhatóság%20szükségességéről%20beszélt%20Nagyváradon%20Balog%20Zoltán
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_hunyad_megyei_magyar_napok_varnak.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=32879
http://itthon.transindex.ro/?hir=32879
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nagyon kell vigyázzanak egymásra, és ez nem csak Erdélyre érvényes, de az egész Kárpát-

medencére. 

 
Az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének teljes jogú tagja lett a MIÉRT 
2013. május 11. – transindex.ro, Erdély Ma 

Május 11-én, Szófiában a Magyar Ifjúsági Értekezletet (MIÉRT) teljes jogú tagjává 

választotta a YEPP (Youth of the European People`s Party/Európai Néppárt ifjúsági 

szervezete) Kongresszusa. A Magyar Ifjúsági Értekezletet Jakab Adorján, MIÉRT 

elnökhelyettes, Kovács Richárd és Talpas Botond képviselték, akik a kongresszuson az 

erdélyi fiatalok véleményét és érdekeit jelenítették meg. 

 

Borbély az SZKT-n: az RMDSZ nyitott marad a párbeszédre 
2013. május 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Összefogás, szolidaritás, tolerancia – ezt a három kulcsszót kell az RMDSZ életében és 

működésében a következő periódusban folyamatosan szem előtt tartanunk, hiszen egy 

erős, jól működő szervezetre van szükségünk, mely képes kellő időben döntéseket hozni. 

Az RMDSZ soha nem volt egy elszigetelődött politikai alakulat, mindig elismerte, hogy 

egyes döntések meghozatalához külső partnerekre is szüksége van. A tárgyalás, a 

beszélőviszony a többi román párttal most mind a regionalizáció kérdésében, mind az 

alkotmánymódosításnál fontos” – fogalmazott Borbély László, az RMDSZ politikai 

alelnöke a Szövetségi Képviselők Tanácsa nagyszebeni ülésén szombaton, május 11-én. 

 

Sógor Csaba EP-képviselő jelenlétében adták át az EKE-várat Várfalván 
2013. május 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) május 10–12. között ötödik alkalommal ünnepli meg 

az EKE napját, arra emlékezve, hogy 1891-ben, az Ígéret havának 12. napján kezdte el 

tevékenységét az egyesület. A központi ünnepség ezúttal a Kolozs megyei Várfalván, az 

aranyosrákosi EKE-várban zajlott, melynek hivatalos átadására is sor került. A többnapos 

rendezvény szombati meghívottja Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő 

volt, aki beszédében az EKE tevékenységét méltatta. 

 

RMDSZ-menetrend a kisebbségi európai polgári kezdeményezésre 
2013. május 11. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az EP-vá- lasztásokhoz igazítja az 

európai polgári kezdeményezését támo- gató aláírások összegyűjtését – jelentette ki 

politikai tájékoztató beszédében Kelemen Hunor a szövetség kisparlamentjének te- kintett 

SZKT (Szövetségi Képviselők Tanácsa) nagyszebeni ülésén szombaton. A szövetség elnöke 

elmondta: május 23-án Kolozsváron alakul meg az RMDSZ és partnerei által kidolgozott 

európai polgári kezdeményezés bizottsága, amelyben nemzetközi politikai közéleti 

személyiségek vesznek részt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32881
http://itthon.transindex.ro/?hir=32882
http://itthon.transindex.ro/?hir=32885
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141523&cim=rmdsz_menetrend_a_kisebbsegi_europai_polgari_kezdemenyezesre
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A magyar nyelvhasználat ellen ítélt a Kolozs Megyei Táblabíróság 
2013. május 11. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro, Szabadság, Krónika 

A Kolozs Megyei Táblabíróság megsemmisítette az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) határozatát, amelyben az a magyar feliratok hiányáért marasztalta el a 

tordaszentlászlói rendőrséget – közölte pénteken Asztalos Csaba, a tanács elnöke. A 

magyar többségű község rendőrsége ellen a hollandiai székhelyű Európai Magyar 

Emberjogi Alapítvány tett panaszt 2010-ben a magyar közösség nyelvi jogainak 

megsértése miatt. 

 

Meg kell vizsgálni a székelyföldi fafeldolgozó üzem létesítésének a hatásait 
2013. május 11. – Nyugati Jelen, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szükségesnek tartja egy 

hatástanulmány elkészítését az osztrák Holzindustrie Schweighofernek a székelyföldi 

Rétyre tervezett fafeldolgozó óriásüzemével kapcsolatban. A szövetség által szervezett 

nagyszebeni gazdasági szeminárium szünetében Borbély László RMDSZ-alelnök az MTI-

nek nyilatkozva hibának tartotta, hogy az osztrák beruházó nem tájékoztatta megfelelő 

mértékben a térség lakosságát az üzem létrehozásának a hatásairól. 

 

Nem kerülte el a politikai csörte az autonómiaműhelyt 
2013. május 11. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Krónika 

Az eredménytelen hatósági ellenőrzés után egy nappal máris politikai síkra terelődött a 

Kovászna Megye Tanácsa által Sepsiszentgyörgyön megszervezett, pénteken zárult 

Autonómiák a gyakorlatban című műhely. A műhely záróelőadásait követően kiderült, 

hogy nem csak egy támadásról volt szó, hanem – Tamás Sándor önkormányzati elnök 

elmondása szerint – három bejelentés is érkezett az ügynökséghez, ráadásul az egyik a 

Néppárt ifjúsági partnerszervezete, a Minta részéről érkezett. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

nem sokkal Tamás Sándor nyilatkozatát követően közleményben reagált a kijelentésekre, 

cáfolva, hogy a Minta feljelentést tett volna a bukaresti ügynökségnél. 

 

Autonómia huszonöt éven belül, vagy vége mindennek  
2013. május 11. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Székelyföld számára az autonómia elnyerése az egyetlen esély arra, hogy ne váljon 

skanzenné. De ha mindez 25–30 éven belül nem történik meg, akkor már késő lesz, vallja 

Csutak István, az RMDSZ szakpolitikusa. 

 

Szórvány diákközösségeket látogatnak magyarországi tanítók 
2013. május 11. – Szabadság 

Anyaországi pedagógusok járják a Kárpát-medence magyar iskoláit a külhoni magyar 

kisiskolások éve alkalmából. Alighogy megérkeztek Nagy¬enyedre, máris munkához 

láttak. A tanítók (Hevériné K. Andrea, Nagy Brigitta, Jézeri Beáta, Fehér Kata) aktívan 

foglalkoztatták a nagyenyedi és magyarlapádi tanulókat. Tapasztalatuk szerint az enyedi és 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=141484&cim=a_magyar_nyelvhasznalat_ellen_itelt_a_kolozs_megyei_tablabirosag
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/meg_kell_vizsgalni_a_szekelyfoldi_fafeldolgzo_uzem_letesitesenek_a_hatasait.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nem-kerulte-el-a-politikai-csorte-az-autonomia-muhelyt
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/autonomia-25-even-belul-vagy-vege-mindennek
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környéki gyermekek szépen beszélnek magyarul, ez egész Erdélyre is érvényes. Az első 

pillanatban a tanulók egy kicsit meglepődtek, aztán felszabadultak, és aktívan 

bekapcsolódtak az új tanító nénik érdekes tevékenységeibe. 

 

Romániában miért nem természetes az autonómiaigény? 
2013. május 11. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A sepsiszentgyörgyi autonómiaműhely egyik fontos tanulsága, hogy az európai 

kisebbségek hasonló problémákkal küzdenek, ugyanakkor egyes működő 

autonómiamodelleket vagy kisebbségvédelmi rendszereket nem lehet egyszerűen 

lemásolni, hanem azokat adaptálni kell mindig a helyi viszonyokra, a helyi közösségek 

igényeinek megfelelően – hangzott el az Autonómiák a gyakorlatban című nemzetközi 

műhely záró kerekasztalán Sepsiszentgyörgyön. 

 

Villámcsődület után villámlátogatás a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu 
Általános iskolánál 
2013. május 11. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Villámlátogatást tett a Liviu Rebreanu Általános Iskolába Brassai Zsombor az RMDSZ 

Maros megyei elnöke, Haller Béla a Marosvásárhelyi RMDSZ alelnöke és helyi tanácsos 

valamint Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Az akció előzménye az a szülői 

villámcsődület, amelyet ötödik alkalommal szerveztek meg az iskola bejárata előtt. A 

figyelemfelkeltő akcióra azért került sor, mert az intézmény vezetősége továbbra sem 

hajlandó betartani a törvényt, és kitenni a kétnyelvű feliratokat az iskola épületében. 

 

Alkotmányos az államosított ingatlanokról szóló jogorvoslati törvény 
2013. május 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Nem sérti az ország alaptörvényét az államosított ingatlanokról szóló új jogorvoslati 

törvény - állapította meg pénteki ülésén az alkotmánybíróság. 

A parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással elfogadott 

jogszabály ügyében az ellenzéki Demokrata Liberális Párt (PDL) kért normakontrollt, de 

kifogásait a taláros testület elutasította. A törvény alapján az állam a következő néhány 

évben visszaszolgáltatná a még tulajdonában lévő államosított ingatlanokat, majd négy év 

múlva részletekben kezdene ismét kárpótlást fizetni azokért az elkobzott ingatlanokért, 

amelyeket nem lehet természetben visszaszolgáltatni. 

 

Együttműködésről tárgyalt Bács-Kiskun és Hargita megye elnöke 
Csíkszeredában 
2013. május 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Bányai Gáborral, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével és munkatársaival egyeztetett 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a megbeszélés fő témája az 

egészségügyi szűrőprogram volt, amelyet immár hetedik alkalommal végez Hargita 

megyében egy bács-kiskuni orvoscsoport. A magyarországi delegáció május 8-án érkezett 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=20271
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141512&cim=villamcsodulet_utan_villamlatogatas_a_marosvasarhelyi_liviu_rebreanu_altalanos_iskolanal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141512&cim=villamcsodulet_utan_villamlatogatas_a_marosvasarhelyi_liviu_rebreanu_altalanos_iskolanal
http://kronika.ro/belfold/alkotmanyos-az-allamositott-ingatlanokrol-szolo-jogorvoslati-torveny
http://itthon.transindex.ro/?hir=32888
http://itthon.transindex.ro/?hir=32888
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Hargita megyébe négynapos látogatásra, a megyei tanácselnökkel az EGTC (Európai 

Területi Társulás) kialakításáról is beszéltek. 

 

Lucian Mîndruțát kiszolgálták románul Székelyföldön  
2013. május 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Otthon érezte magát a hét végén Sepsiszentgyörgyön Lucian Mîndruță, aki péntek este a 

HungaRomânisme című kiállításon vett részt. A televíziós újságíró a szekelyhon.ro-nak 

adott interjúban elmondta, legenda, hogy a székelyeknél nem adnak kenyeret, ha románul 

kéri a vásárló.  

 
Megszűnhet a nyárádszeredai kertészoktatás 
2013. május 12. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt időszakban beszédtéma a városban, hogy megszüntetik a nyárádszeredai 

kertészeti távoktatást. A főiskola honlapján szűkszavú közleményben emelik ki, hogy 

anyagi okok miatt idén nem indítanak új évfolyamot. A hír valódiságával és hátterével 

kapcsolatban dr. Jakab Sámuel dékánt, a nyárádszeredai oktatás vezetőjét keresték meg. 

 

Megegyezett az MKP és a Híd a Lévai járásban 
2013. május 10. – bumm.sk, Új Szó 

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

elnökségeinek küldöttségei. A megbeszélésen lefektetették azokat az alapelveket, melyek 

alapján a két párt együttműködik a Közösségi Platform keretében az idei megyei 

választások során. A két párt megállapodott abban, hogy a lehetséges kilencfős választási 

listát 4 + 4 + 1 arányban töltik fel, azaz a két párt arányosan képviselteti magát, egy 

további jelölt pedig független lesz.  

 

Egészségügyi szlovák-magyar együttműködés körvonalazódik 
2013. május 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Határokon átnyúló, javarészt uniós forrásból finanszírozott magyar-szlovák egészségügyi 

projekt fejeződött be, a csaknem 500 ezer eurós programról Miskolcon tartottak 

sajtótájékoztatót pénteken. 

 

Slota nyomdokaiban halad a Most-Híd képviselője 
2013. május 10. – TASR, SITA, Felvidék Ma, hirek.sk 

Bokros teendői miatt sok képviselő hiányzik a parlamentből. A legtöbbet hiányzók 

szégyenlistáját sokáig Ján Slota vezette. Most egy magyar képviselő lépett a helyébe, a 

Most-Híd képviselője: Nagy József. 
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Štefan Hríb lett a Charta XXI mozgalom első díjazottja 
2013. május 11. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Első alkalommal adták át a Charta XXI mozgalom díját a megbékélés és együttműködés 

elismeréseként pénteken Budapesten, a kitüntetést Štefan Hríb szlovák újságíró vehette át 

Surján Lászlótól, az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnökétől. 

 

Kulturális kapcsolódásaink hangsúlyozása - Komáromban járt Balogh Csaba 
nagykövet 
2013. május 11. – Felvidék Ma 

Magyarország pozsonyi nagykövete volt a vendége annak a beszélgető estnek, melyet 

Komáromban rendeztek meg a helyi MKP városi szervezete és a Komorra Régió 

szervezésében. Balogh Csaba a szlovák-magyar gazdasági együttműködésről elmondta, 

hogy értékes kapcsolatrendszer alakult az utóbbi években a két ország között. Kifejtette, a 

magyar kormány egyik elsődleges feladata egy uniós projekt keretében létrejövő fejlesztési 

program megvalósítása lesz, ami mindenekelőtt a magyar-szlovák határ térségében 

elterülő régiókat érinti majd. 

 

Orbánt bírálta, az állampolgárságot védte Bajnai a Sme előtt 
2013. május 12. – bumm.sk 

Interjút adott a SME napilapnak Bajnai Gordon volt miniszterelnök. Elmondása szerint 

Magyarországon nem mennek jól a dolgok, az ország válságba került, viszont szlovák 

környezetben is kiállt a kettős állampolgárság mellett. „Magyarországon ebben a 

kérdésben konszenzus uralkodik, károsnak tartanám, ha ismét megnyitnánk és 

megosztanánk a nemzetet” - jelentette ki a politikus, aki szerint a Fidesz ugyanakkor 

megosztó politikát folytat. Bajnai véleménye szerint az állampolgárság hozzájárul ahhoz, 

hogy a határon túl élő magyarok ismételten megéljék magyarságukat. 

 

Samu István a martosi szabadegyetemről: Bugár nemet mondott 
2013. május 12. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Gőzerővel folyik a az I. Martosi Szabadegyetem szervezése. A meghívott vendégek közül 

sokan már megerősítették részvételi szándékukat. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

elutasította a meghívást, Berényi József, az MKP elnöke igent mondott. 

 

Tőzsér Árpád, Szászi Zoltán és Z. Németh István, a három díjazott 
2013. május 12. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 
Május 10-én, pénteken zajlott le Diószegen a Talamon Alfonz emlékének szentelt 

találkozó, melyet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT), és Diószeg város 

önkormányzata szervezett nyolcadik alkalommal. Az emlékest záróaktusaként a Talamon 

Alfonz-díj mellett átadásra került a Forbáth Imre-, és a Simkó Tibor-díj is, amelyet ez év 

februárjában alapított az SZMÍT választmánya, a gyermekirodalom terén végzett 
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kimagasló alkotói tevékenységért. A Forbáth-díjat Tőzsér Árpádnak, a Talamon-díjat 

Szászi Zoltánnak, a Simkó-díjat Z. Németh Istvánnak ítélték oda. 

 

Konzuli nap Óbecsén: Szigorúbban ellenőrzött nyelvtudás 
2013. május 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pénteken negyedik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot az óbecsei Petőfi 

Sándor Magyar Kultúrkörben a belgrádi magyar nagykövetség konzuli osztálya. Ritecz 

Miklós főkonzul és Szlanyinka Anna konzul több mint hatvan állampolgársági kérelmet 

vett át a helybeliektől. A főkonzul elmondása szerint egész Vajdaságban továbbra is nagy 

az érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt, de az egyszerűsített honosítási 

eljárás márciusi „családbarát” módosításaival egyelőre kevesen élnek. Ennek oka 

feltehetően az, hogy a magyar nyelv ismerete a házastársaknál is fontos feltétel, és sokan 

csak most kezdik el a nyelvtanulást. 

 

Megtették az első lépéseket 
2013. május 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Bemutatta új, a hatékonyabb felnőttképzés érdekében létrehozott weboldalát a Magyar 

Nemzeti Tanács (MNT) a Magyar Ház földszinti tanácstermében megtartott 

sajtótájékoztatóján. Dr. Lengyel László, az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott 

tanácsosa elmondta, az MNT 2012 decemberében fogadta el azt a stratégiatervezetet, 

amely a vajdasági magyar felnőttképzés helyzetén kíván javítani. Ennek érdekében a Tisza 

Menti Információs Fejlesztési Központ, a szabadkai Probitas Civil Szervezet és a 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény közös kezdeményezésére 

megalakították a Felnőttképzők Regionális Hálózatát (FERHA). 

 

Közös, tartományi és önkormányzati eszközökkel a munkahelyteremtésért 
2013. május 10. – Vajdaság Ma 

Az idei évi tartományi foglalkoztatási akciótervvel összhangban Bojan Pajtić, a tartományi 

kormány elnöke ma 43 község képviselőinek nyújtotta át azt a megállapodást, amely révén 

a tartományi költségvetésből származó 162 millió dinárt társítják a helyi önkormányzatok 

által előteremtett 185 millióval munkahelyteremtés, illetve a foglalkoztatás serkentése 

érdekében. 

 

A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról írtak alá szándéknyilatkozatot 
2013. május 10. – Vajdaság Ma, MTI 

A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról írt alá szándéknyilatkozatot a MÁV és a 

Szerbiai Vasutak vasúttársaság vezetője pénteken, Belgrádban. 
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Pajtić: A szerb kormány a tartományra hárítja a válság terheit 
2013. május 11. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić vajdasági kormányfő azzal vádolta meg a szerb kormányt, hogy gazdaságilag 

kibírhatatlan helyzetbe sodorta az országot, a válság terheit pedig az önkormányzatokra és 

a tartományra hárítaná. „Aggodalomra ad okot, hogy a válság terheit megpróbálják 

áthárítani a helyi önkormányzatokra, és költségvetésük jelentős részétől fosztják meg őket, 

de a tartományt is” – mondta a hódsági Naše novine lapnak nyilatkozva Pajtić. 

 

Aláírásgyűjtés Vajdaság Köztársaságért 
2013. május 11. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Párt aktivistái szombaton Újvidéken aláírásgyűjtésbe kezdtek, petíciójukban a 

szerb alkotmány módosítását követelik, illetve azt, hogy Vajdaság köztársaságként létezzen 

Szerbián belül. Aleksandar Odžić, a parlamenten kívüli párt elnöke újságíróknak 

nyilatkozva elmondta, a következő egy hónap folyamán összegyűlő aláírásokat átadják a 

szerb és a vajdasági parlamentnek azzal a kéréssel, hogy vitassák meg a kezdeményezést. 

 

Új elnöke van a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesületnek 
2013. május 11. – Vajdaság Ma 

Tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület a Topolyai 

Múzeum épületében, és Szikora Istvánt választották meg elnöknek. Az ülést egy 

helytörténeti konferencia előzte meg, melyen előbb Bárth János muzeológus beszélt, majd 

Matuska Márton a Tito-korszakról tartott előadást. Erre az alkalomra jelent meg az 

egyesület harmadik évkönyve, a konferencia keretében be is mutatták, majd pedig a benne 

megjelent írások szerzői is bemutatkoztak. 

 

Vučić megállapodott a koszovói szerbekkel 
2013. május 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Úgy tűnik, immáron az észak-koszovói szerbek is hajlanak a brüsszeli egyezményben 

foglaltak elfogadására, legalábbis ez szűrhető le abból, hogy Aleksandar Vučić, a szerb 

kormány első alelnöke ma megállapodott az észak-koszovói szerbekkel a közös fellépésről 

és a jövőbeni akciók koordinálásáról. Vučić szerint a felek továbbra sem vallanak ugyan 

azonos nézeteket, de a közös cél érdekében csakis összehangoltan fognak cselekedni. 

 

Több pontban is változhat a deklaráció 
2013. május 12. – Pannon RTV 

Több pontban is megváltozhat a tartomány alkotmányos és törvényes jogairól szóló 

nyilatkozat – jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. A szakértői 

bizottsági ülést hétfőn tartják meg. A bizottság célja az, hogy a módosítási javaslatokat 

szem előtt tartva, előkészítse a deklaráció szövegét, amit a parlamenti képviselők elé 

terjesztenek majd. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként elmondta, a 

bizottsági ülésen a párt 7-8 módosítási javaslatot nyújt be.  
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Nyelvi helyzet és nyelvpolitika Ukrajnában 
2013. május 11. – Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarság kisebbségi közösségként él Ukrajnában. Mindennapjaira, 

életkörülményeire, nemzetiségi és nyelvi jogaira jelentős hatással van az ország nyelvi 

helyzete, a kormány nyelvpolitikája. Ukrajna nyelvi helyzetéről, az állami nyelvpolitikai 

irányvonaláról beszélgetett a Kárpátinfo a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

két oktatójával, Csernicskó Istvánnal és Fodor Gyulával egy közelmúltban megjelent angol 

nyelvű kötetben e tárgyban közösen publikált tanulmányuk kapcsán. 

 

Vándortemető 
2013. május 11. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

„Kárpátalján egyetlen olyan magyarlakta település van, ahol nem épülhet meg a magyar 

központi katonai temető: a munkácsi járási Dercenben.” A lap szerint „egyetlen olyan ok 

merülhet fel, ami miatt Dercent "feketelistára" tették. Mégpedig, hogy a település 

polgármestere az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségben politizál, s az UMDSZ 

munkácsi járási szervezetének vezetője. Hogy ez ki(k)nek nem tetszik, nem is olyan nehéz 

kitalálni. Állítólag a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetői "jártak közben" az 

ügyben magánál Hende Csabánál. Kárpátalján kilenc községet vezet KMKSZ-es 

polgármester, s talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, ezek közül kerül ki a befutó.” 

 

Szülinapi buli a tíz éves gyermekórán 
2013. május 10. – Volksgruppen 

Immár tíz éve tanulják a legkisebbek az első magyar versikéket, énekeket Dowas Katalin 

kétnyelvű óvónőnél, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület játékos gyermekórájának 

keretében. A pénteki, jubileumi ünnepségre minden jelenlegi és volt résztvevőt is 

meghívnak. 

 

"Adj Isten magyarok"- az interneten 
2013. május 12. – Volksgruppen 

A népcsoportok számára és a népcsoportokról szóló televíziós magazinműsorokat két 

órával az adást követően megnézhetik és meghallgathatják az interneten is. A burgenlandi 

magyarok számára szóló "Adj Isten magyarok" című magyar adást évente hatszor 

sugározza az ORF.  
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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 
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www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 
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www.mno.hu   

www.mti.hu   
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Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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www.kronika.ro www.vajdasagma.info  
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