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Lemondott szenátori mandátumáról Olosz Gergely 
2013. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Lemondott szenátori mandátumáról Olosz Gergely. Az RMDSZ háromszéki szenátora 

azzal indokolta lemondását, hogy az elmúlt időszakban lejárató kampány indult ellene, 

amely azonban a szövetséget célozza. Olosz hétfőn a szenátus plánuma előtt jelentette be 

lemondását. Elemen Hunor szövetségi elnök elfogadta és helyeselte a szenátor döntését, 

aki a továbbiakban vállalkozóként folytatja tevékenységét. A megüresedett szenátori hely 

betöltése érdekében időközi választásokat kell kiírni a kézdi-, orbaiszéki és bodzavidéki 

választókerületben. 

 

Borboly Csabát őrizetbe vette a DNA 
2013. május 13. – transindex.ro, Krónika, manna.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hargita Megye Tanácsának elnökét, Borboly Csabát előzetes letartóztatásba helyezték a 

korrupcióellenes ügyészek – jelentett be Elena Curcă, a DNA Maros megyei 

kirendeltségének vezetője. Borboly Melinda hétfő délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: 

férje ma reggel utazott Marosvásárhelyre, hogy nyilatkozatot tegyen a két megyei úttal 

kapcsolatos ügyben, és délben értesítette feleségét, hogy 24 órára bent tartják a DNA-nál.  

A két megyei útnál végzett munkálatokra kötött szerződésekben rendellenességeket 

tapasztalt a DNA, és azért vizsgálódnak a megyei tanács elnöke ellen, hogy miért nem 

ellenőrizte le a szerződéseket, mielőtt azokat 2010-ben aláírta volna. 

 

Martonyi: fontos, hogy megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Szerbiával 
2013. május 13. – Magyar Szó, MTI, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

A magyar külügyminiszter szerint fontos európai, közép-európai és magyar érdek, hogy az 

Európai Tanács meghatározza, mikor kezdi el a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. 

Martonyi János hétfőn tárgyalt a 6. Európa-Ukrajna fórumra Budapestre látogató Suzana 

Grubješić integrációval foglalkozó szerb miniszterelnök-helyettessel. A megbeszélés után 

sajtótájékoztatón elmondta: Magyarország bízik abban, hogy júniusban az uniós állam- és 

kormányfők meghatározzák a tárgyalások kezdődátumát, és a csatlakozással Magyarország 

újabb szomszédja lehet majd az EU tagja. 

 

Újabb fejlemény a kettős állampolgárság ügyében 
2013. május 13. – Felvidék Ma 

Nagy Tibor ügyvéd közbenjárásával a Lévai Járási Rendőrkapitányság - azon időre, amíg 

az illetékes bíróság az ügyben nem hoz jogerős döntést – elhalasztotta a lévai kettős 

állampolgárokra kiszabott büntetések végrehajtását. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/lemondott-szenatori-mandatumarol-olosz-gergely
http://itthon.transindex.ro/?hir=32899
http://www.magyarszo.com/hu/1970/kozelet_politika/96522/Martonyi-fontos-hogy-megkezd%C5%91djenek-a-csatlakoz%C3%A1si-t%C3%A1rgyal%C3%A1sok-Szerbi%C3%A1val.htm
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/39558-ujabb-fejlemeny-a-kettos-allampolgarsag-ugyeben
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Szerdán kezdődik a határon túli magyar színházak szemléje 
2013. május 13. – MTI 

Kilenc előadást láthat a budapesti közönség a határon túli magyar színházak szerdán 

kezdődő szemléjén a Thália Színházban. A vasárnapig tartó rendezvényen öt nagyszínpadi 

produkció, három stúdió-előadás és egy előadóest látható. A szemlét a sepsiszentgyörgyi 

Tamási Áron Színház művészei nyitják meg szerda este Molière A fösvény című művével, 

Bocsárdi László rendezésében. 

 

Tisztújításra készül a Székely Nemzeti Tanács 
2013. május 13. – transindex.ro, Krónika 

Tisztújító küldöttgyűlést tart június 22-én Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) - derült ki Izsák Balázs SZNT-elnök körleveléből. A dokumentum szerint a 

gyűlésnek kiemelten kell foglalkoznia a közigazgatási átalakítás veszélyeivel, és elő kell 

mozdítania az együttes székelyföldi fellépést Románia kormányának jelenlegi tervezetével 

szemben. A regionalizáció során ugyanis Székelyföld Brassó, Szeben és Fehér megyével 

alkotna közös régiót, amelyben a magyarság számaránya a 30%-ot sem érné el. 

 

Magyar feliratot rongáltak meg Sepsiszentgyörgyön 
2013. május 13. – transindex.ro, szekelyhon.ro. Krónika 

Magyar feliratot rongáltak meg ismeretlen tettesek feliratot Sepsiszentgyörgyön. Az 

Állomás negyed fele vezető hídon a Râul Olt - Olt folyó feliratot rongálták meg, 

összefirkálták a felirat magyar nyelvű változatát, a román nyelvűt nem bántották - 

tájékoztat közleményében Nemes Előd. A háromszéki EMNP elnöke az eset miatt 

feljelentést tett a rendőrségen, kérve a tettesek előkerítését és megbüntetését. 

 

Markó Béla: nem mondtunk le az önálló erdélyi magyar egyetemről 
2013. május 13. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem mondtunk le az önálló erdélyi magyar egyetemről – jelentette ki Markó Béla szenátor 

a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban szervezett országos diákvetélkedő megnyitóján. 

Hangsúlyozta: az, hogy szükség van egy önálló magyar egyetemre nem azt jelenti hogy a 

most meglévőket szét kell választani, viszont a tanügyi törvény értelmében létre kell hozni 

azokban is a különálló magyar tanszékeket. 

 

Lucian Mîndruţă: Itt senkinek nem vagyok szimpatikus? 
2013. május 13. – Orosz Anna – manna.ro 

Sepsiszentgyörgyön mutatták be első alkalommal a HungaRomânisme 

(HungaRomagyarázatok) Facebook projektet, amely a bemutató napján éppen két 

hónapos volt. A spontán találkozót Lucian Mîndruţă humoros beszólásai fűszerezték. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20130513154609/Szerdan-kezdodik-a-hataron-tuli-magyar-szinhazak-szemleje.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32889
http://itthon.transindex.ro/?hir=32898
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141609&cim=marko_bela_nem_mondtunk_le_az_onallo_erdelyi_magyar_egyetemrol
http://manna.ro/kozter/lucian-mindruta:-itt-senkinek-nem-vagyok-szimpatikus-2013-05-13.html
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Segíthet a Velencei Bizottság? – Márton Árpád alkotmánymódosítási aggályai 
2013. május 13. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Egyelőre a román parlament képviselői, szenátorai is keveset tudnak a kormány 

alkotmánymódosítási elképzeléseiről, és sokkal több nem derült ki a hét közepén tartott 

kétnapos tanácskozáson sem, amelyen a Cristian Pârvulescu által irányított civil és 

szakmai bizottság ismertette országjárása során szerzett tapasztalatait – mondta el Márton 

Árpád háromszéki képviselő, aki azt is hozzáfűzte: rendkívül veszélyesnek tartja azt a 

gyorsított menetrendet, amellyel a hatalom át akarja gyúrni az új alaptörvényt. 

 

Összesen 777 küldött vesz részt az RMDSZ csíkszeredai kongreszusán  
2013. május 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Lezárulta a jelölőgyűlések az RMDSZ kongresszusára – tájékoztatott hétfőn Kolozsváron 

Kovács Péter kongresszusi biztos. Ennek nyomán 777 szavazati joggal rendelkező küldött 

vesz részt az RMDSZ 11. kongresszusán, amelyet május 25-én tartanak a csíkszeredai 

sportcsarnokban. Kovács beszámolója szerint a kongresszuson 379 küldött korporatív 

mandátummal rendelkezik, vagyis olyan tisztséget tölt be, amely révén hivatalból vesz 

részt az eseményen. Ezek a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Főtitkárság tagjai, illetve az 

összes RMDSZ-es polgármester.  

 

Autonómia: önkritikát gyakorolt Tamás Sándor tanácselnök  
2013. május 13. – maszol.ro 

„A székelyföldi autonómiát akarni kell, nem csak a politikusoknak, hanem a magyar 

közösség tagjainak nap mint nap tenniük kell érte” – foglalta össze a maszol.ro-nak hétfőn 

Tamás Sándor a háromszéki önkormányzat egyhetes autonómiakonferenciájának fő 

üzenetét. Mint ismert, a rendezvényen öt ország szakemberei ismertették, hogyan 

működnek a gyakorlatban az Európában létező autonómiák.  

 

A rétyi önkormányzat jóváhagyta urbanisztikai bizonylat kiállítását a 
Schweighofer cégnek 
2013. május 13. – transindex.ro 

A rétyi önkormányzat jóváhagyta a Schweighofer fafeldolgozó gyár létesítéséhez szükséges 

urbanisztikai bizonylat kiállítását. Ezt megelőzően a község vezetése a hozzá tartozó öt 

településeken közvélemény-kutatást végzett, aláírásokat gyűjtött. A mintegy kétezer 

lakosból közel ezret kérdeztek meg, hogy akarja vagy nem, hogy az osztrák befektető 

gyárat építsen a településen, és a válaszadók 97%-a támogatta annak létesítését, számolt 

be a Sláger rádiónak Dálnoki Lajos polgármester. 

 

Kelemen: bízunk Borboly Csaba ártatlanságában 
2013. május 13. – transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megdöbbenéssel értesült, hogy Borboly Csabát, 

Hargita Megye Tanácsának elnökét ma a Korrupcióellenes Ügyészség őrizetbe vette. A 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141598&cim=segithet_a_velencei_bizottsag_marton_arpad_alkotmanymodositasi_aggalyai
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12365-osszesen-777-kuldott-vesz-reszt-az-rmdsz-csikszeredai-kongreszusan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12361-autonomia-onkritikat-gyakorolt-tamas-sandor-tanacselnok
http://itthon.transindex.ro/?hir=32900
http://itthon.transindex.ro/?hir=32900
http://itthon.transindex.ro/?hir=32901
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Szövetség szolidáris Borboly Csabával, hiszen egy olyan politikusról van szó, aki hosszú 

éveken keresztül a közösség érdekében végezte munkáját, a megyei tanács elnökeként, az 

RMDSZ politikusaként a Hargita megyei emberek jólétéért, mindennapjainak 

biztonságáért dolgozott – írja az RMDSZ nevében Kelemen Hunor szövetségi elnök a 

szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. 

 

Súlyosak a vádpontok Borbolyék Ellen 
2013. május 13. – szekelyhon.to 

Hivatali visszaélés és okirat-hamisításra való felbujtás gyanújával büntetőeljárást indított 

a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke 

ellen. Mellette Pállfy Domokos megyei tanácsos, a Stravia Group Kft. tényleges ügyvezetője 

és Csiszér Botond Benedek, a megyei önkormányzat útügyi igazgatóságának ügyvezetője 

ellen is eljárás indult. 

 

Pályanyertes magyar grafikákból nyílik kiállítás Pozsonyban 
2013. május 13. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A múlttal való élő kapcsolatra törekszik és a kollektív felejtéssel veszi fel a harcot az a 

pályanyertes magyar grafikákból álló tárlat, amely csütörtöktől több mint egy hónapon át 

látható a Pozsonyi Magyar Intézetben. 

 

Elemzők: a jobboldal nem fogja megszorítani a Smert 
2013. május 13. – bumm.sk 

Néhány hónap még hátravan a megyei választásokig, ám jelenleg úgy tűnik, hogy nem 

várható a politikai erővonalak jelentősebb elmozdulása. A szakértők szerint a 

felaprózódott jobboldal nem tudja majd megszorítani a Smert. 

 

Fiala: nem minden nacionalista, ami annak látszik 
2013. május 13. – bumm.sk 

Többek között Zuzana Wienk, Andrej Bán, Martin Šulík, Ján Budaj, Ondrej Dostál mellett 

Fiala-Butora János, a Harvardon doktoráló jogász is megszólalt a 100 vélemény 

elnevezésű projektben, a szlovák-magyar kapcsolatokról. 

 

Túlzottak a magyarság fogyatkozásáról közölt adatok 
2013. május 13. – Felvidék Ma 

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint 10,4 millió magyar él a Kárpát-medencébe. 

Gyurgyik László szociológus szerint a valóságban jobb a helyzet. Gyurgyik László szerint 

kétségtelen a magyarság számának fogyása a Kárpát-medencében, a legutóbbi 

népszámlálások adatai alapján kimutatott fogyatkozás mértékére azonban túlzott, nem 

felel meg a realitásoknak. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/sulyos-vadpontok-borboly-ellen
http://www.hirek.sk/kultura/20130513184444/Palyanyertes-magyar-grafikakbol-nyilik-kiallitas-Pozsonyban.html
http://www.bumm.sk/82184/elemzok-a-jobboldal-nem-fogja-megszoritani-a-smert.html
http://www.bumm.sk/82176/fiala-nem-minden-nacionalista-ami-annak-latszik.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/39552-tulzottak-a-magyarsag-fogyatkozasarol-kozolt-adatok
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Viharfelhők tornyosulnak a fel nem épült Ipoly-hidak felett 
2013. május 13. – Felvidék Ma 

Tavaly decemberben a magyarországi NIF Zrt. és a Nyitra Megyei Önkormányzat 

megállapodott abban, hogy a folyó alsó folyásán az Ipoly-hidak felépítését elhalasztják az 

Európai Unió következő, 2014-ben kezdődő költségvetési ciklusára. Idén februárban az 

Ister-Granum EGTC szervezésében az Ipoly mindkét oldaláról 39 település polgármestere 

látta el kézjegyével azt a felszólítást, amelyet a társberuházóknak címeztek arra kérve őket, 

hogy teljesítsék, amit felvállaltak. Használják fel a 4 éve rendelkezésre álló 10 millió 

eurónyi uniós támogatást, építsék fel legalább az egyik Ipoly-hidat, Helemba és 

Ipolydamásd között, mivel annak megvan az építlezési engedélye. 

 

A jobboldali pártok még adósak egy közös elnökjelölttel 
2013. május 13. – bumm.sk 

Továbbra sincs közös elnökjelöltje a jobboldalnak, és minél kevesebb az idő, annál 

érezhetőbb a feszültség a pártok között a témával kapcsolatban. Pavol Frešo, az SDKÚ 

elnöke Andrej Kiska független jelöltet kezdte emlegetni. Bugár Béla, a Híd elnöke 

elmondta, az eddigi tárgyalásokon Frešo egyáltalán nem említette a lehetséges jelöltek 

közt Kiskát, és komolytalan, ha ezt a sajtón keresztül teszi. 

 

Pajtić: Ha az alkotmány szecesszionista, akkor a nyilatkozat is az 
2013. május 13. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat tervezete 

nyilvános és formális felhívás a jogállamiság megteremtése érdekében, a Vajdaság iránti 

alkotmányos és törvényes kötelezettségek tiszteletben tartásával – jelentette ki hétfőn 

Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke. „Ha az alkotmány és a törvények 

szecesszionisták, akkor ez a nyilatkozat is az. Mi nem fordulunk sem Washingtonhoz, sem 

Brüsszelhez, sem Moszkvához, sem Pekinghez, hanem azt szeretnénk, hogy a köztársasági 

hatalommal együtt megoldjuk a vajdasági polgárok jogai tiszteletben tartásának a 

problémáját.” 

 

A képviselőház előtt a vajdasági deklaráció 
2013. május 13. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Akár történelmi pillanatnak is nevezhetnénk a Tartományi Képviselőházban lezajlott 

hétfői bizottsági ülést – a Vajdaság alkotmányjogi és törvényes helyzetével foglalkozó 

testületnek a korábbiakban ugyanis egyetlenegyszer sem akadt dolga, nem kellett 

üléseznie. A tartományi alkotmányjogi bizottság jóváhagyta és a parlament elé terjesztette 

a vajdasági nyilatkozat némileg módosított szövegét. A VMSZ öt indítványát és a VSZL egy 

módosítási javaslatát is elfogadták. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/39559-viharfelhok-tornyosulnak-a-fel-nem-epult-ipoly-hidak-felett
http://www.bumm.sk/82198/a-jobboldali-partok-meg-adosak-egy-kozos-elnokjelolttel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15450/Pajtic-Ha-az-alkotmany-szecesszionista--akkor-a-nyilatkozat-is-az.html
http://www.agyarszo.com/hu/1970/kozelet_politika/96559/A-k%C3%A9pvisel%C5%91h%C3%A1z-el%C5%91tt-a-vajdas%C3%A1gi-deklar%C3%A1ci%C3%B3.htm
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A parlamenti bizottság hat módosítást fogadott el a nyilatkozat szövegében 
2013. május 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdaság alkotmányos helyzetének kérdéseivel foglalkozó bizottság hétfői ülésén hat 

módosítást hagyott jóvá a Vajdaság alkotmányos jogainak védelméről szóló nyilatkozat 

szövegtervezetén. A módosításokat a kormánypártok, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

(LSV) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői nyújtották be. Pásztor István, a 

vajdasági parlament és a Vajdaság alkotmányos helyzetének kérdésével foglalkozó 

bizottság elnöke elmondta, sikeresen megmutatkozott, szükséges, hogy a tárgyalások 

nyitottak és demokratikusak legyenek, és elégedettségét fejezte ki emiatt.  

 

Incidens Temerinben 
2013. május 13. – Vajdaság Ma 

Vasárnap, május 12-én hajnalban incidensre került sor Temerinben. Hazafelé tartó két 

magyar fiatal az Újvidéki utcában a Csillag-sarok közelében szembetalálkozott egy 

háromtagú szerb társasággal, s egyikük minden ok nélkül rátámadt, ütlegelni kezdte az 

egyik magyart, sérüléseket okozva neki, s miután a sértett a földre került, megpróbálta 

összerugdosni, de ebben a többiek megakadályozták. A rendőrség a támadót előállította. 

 

Navracsics: intézményi reformokra koncentráló együttműködés alakulhat ki 
Szerbiával 
2013. május 13. – Vajdaság Ma, MTI 

Magyarország bízik abban, hogy az intézményi reformokra koncentráló együttműködés 

alakulhat ki Szerbiával - közölte Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási 

és igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Suzana 

Grubješić európai integrációért felelős szerb miniszterelnök-helyettessel. A két ország 

nemcsak stratégiai partnernek tekinti egymást, hanem számos olyan terület van, ahol a 

tapasztalatcseréből rengeteg előny származik - mondta Navracsics Tibor az Országházban 

tartott sajtótájékoztatón. 

 

A költségvetés terhére kerül az SZRTV és a VRTV 
2013. május 13. – Magyar Szó 

A Szerbiai és a Vajdasági RTV-t 2015 végéig az állami költségvetésből finanszírozzák, írja a 

Danas. Mindkét közszolgálati médium kötelezettséget vállal, hogy jövő év júniusáig az 

illetékes minisztériummal együttműködve kidolgozza a finanszírozás fenntartható 

modelljének javaslatát, amelynek lényege a magánszemélyektől és jogi személyektől való 

megfizettetés. 

 

Mirović: Több mint kétszázezer aláírással követelik Pajtić lemondását 
2013. május 13. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) 150 ezer aláírást gyűjtött össze azzal a petícióval, melyben a 

Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat visszavonását, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15452/A-parlamenti-bizottsag-hat-modositast-fogadott-el-a-nyilatkozat-szovegeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15453/Incidens-Temerinben.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18567/Navracsics-intezmenyi-reformokra-koncentralo-egyuttmukodes-alakulhat-ki-Szerbiaval.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18567/Navracsics-intezmenyi-reformokra-koncentralo-egyuttmukodes-alakulhat-ki-Szerbiaval.html
http://www.magyarszo.com/hu/1970/kozelet_media/96531/A-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-terh%C3%A9re-ker%C3%BCl-az-SZRTV-%C3%A9s-a-VRTV.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15451/Mirovic-Tobb-mint-ketszazezer-alairassal-kovetelik-Pajtic-lemondasat.html
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valamint Bojan Pajtić tartományi elnök lemondását és rendkívüli tartományi választások 

kiírását kérik. Más pártok és szervezetek aláírásaival együtt ez a szám meghaladja a 

kétszázezret – tájékoztatott Igor Mirović, a párt vezetőségének tagja. 

 

A Vajdasági Vágtát július 27-én tartják Zobnaticán 
2013. május 13. – Vajdaság Ma 

Július 27-én tartják meg a Nemzeti Vágta előfutamát Vajdaságban. A futamon 36 magyar 

nemzetiségű versenyző indulhat, akik saját településüket képviselik a zobnaticai 

találkozón. Amennyiben egy településen nincs megfelelő lovascsapat, az önkormányzat 

más helységből nevezhet vendéglovast. Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 5 

éves vagy ennél idősebb félvér lóval részt vehet a versenyen. A nehéz gazdasági helyzetre 

való tekintettel a Vajdasági Vágtán nincs nevezési díj, illetve a belépőjegyet sem kell 

váltani a rendezvényre. 

 

Ezerötszáz gyerek a színpadon 
2013. május 13. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az óbecsei 

Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör az idén tizenhetedik alkalommal hirdette meg az 

általános iskolások és óvodások népi játék- és néptáncvetélkedőjét. A jelentkezők kortól 

függően énekes népi gyermekjátékokban, néptáncban, szólótáncban, népszokásokban 

mérhették össze ügyességüket. Szabó Gabriellának, a Kőketánc főszervezőjének a 

tájékoztatása szerint 32 településről mintegy 1500 gyermek érkezett szombaton Óbecsére, 

akik 62 produkciót mutattak be a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör színpadán. 

 

Martonyi: Ukrajna jelentős erőfeszítéseket tett 
2013. május 13. – Kárpátalja Ma 

A keleti partnerség jövője miatt is fontos, hogy a novemberi vilniusi csúcstalálkozón az 

Európai Unió aláírja a társulási megállapodást Ukrajnával - mondta a magyar 

külügyminiszter hétfőn, a 6. Európa-Ukrajna fórum megnyitóján, Budapesten. Martonyi 

János külügyminiszter szerint, ha a megállapodás aláírása elmarad, az olyan „kihagyott 

lehetőség” lenne, amelynek következményei ma még nem mérhetők fel pontosan. 

 

Novemberben Ukrajna aláírhatja a társulási szerződést az EU-val 
2013. május 13. – Kárpátalja Ma 

Leonyid Kozsara ukrán külügyminiszter korábban arról számolt be, hogy május 15-én 

Ukrajna aláírhatja az Európai Unióval való társulási megállapodást. Kijev most abban 

bízik, hogy a novemberi keleti partnerségi találkozón megkötik a társulási szerződést az 

EU-val. Ukrajna számít az USA támogatására e kérdésben – jelentette be Leonyid Kozsara 

a Chris Murphyvel, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Európai Ügyekkel 

Foglalkozó Szenátusi Albizottságának elnökével folytatott találkozója során. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15448/A-Vajdasagi-Vagtat-julius-27-en-tartjak-Zobnatican.html
http://www.magyarszo.com/hu/1970/kozelet_oktatas/96491/Ezer%C3%B6tsz%C3%A1z-gyerek-a-sz%C3%ADnpadon.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/19187-martonyi-ukrajna-jelentos-erofesziteseket-tett
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/19182-novemberben-ukrajna-alairhatja-a-tarsulasi-szerzodet-az-eu-val
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Anyanyelvápolók szemléje Hercegszőlősön 
2013. május 13. – Új Magyar Képes Újság 

A horvát tannyelvű iskolákban tanuló, magyar anyanyelvápolásban részesülő csoportok 

idei szemléjét a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma május 10-én a hercegszőlősi 

általános iskolában rendezte meg tizenkét tanintézmény részvételével. A szemle 

névadójának, Merki Ferenc tanügyi tanácsosnak a kezdeményezésére indult meg az ún. 

anyanyelvápolás, amely egyfajta mozgalommá vált a hetvenes években. A cél az volt, hogy 

a magyar ajkú gyerekek tanulhassák anyanyelvüket és megismerjék a nemzeti kultúra 

alapjait azokon a településeken is, ahol kis létszámban élnek magyarok, és ahol a magyar 

tagozat vagy megszűnt, vagy megnyitására nincs lehetőség. 

 

Házassági évforduló és Európa-nap 
2013. május 13. – Új Magyar Képes Újság 

A népszámlálási adatok szerint Vukovár város területén él a legtöbb magyar nemzetiségű 

ember Vukovár-Szerém megye területén. A Vukovári Magyarok Egyesülete több mint száz 

tagot számlál, évente számos kisebb-nagyobb rendezvényük van, magyar nyelvtanfolyamot 

szerveznek, tánccsoportjuk és énekkaruk is van. Heti rendszerességgel összegyűlnek 

szervezetük székhelyén. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4523-anyanyelvapolok-szemleje-hercegszlsoen
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4524-hazassagi-evfordulo-es-europa-nap
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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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