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Magyarnak lenni egyrészt felelősség, másrészt öröm 
2013. május 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Sikeresnek értékelte a Külhoni magyar kisiskolák éve program most zárult Kárpát-

medencei körútját Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár. A helyettes 

államtitkár összegzése szerint az április 8-án indult körút során mintegy ötezer 

gyermekkel, pedagógusokkal volt lehetőségük személyesen találkozni. Elmondta: 22 

helyszínen háromórás foglalkozásokat tartottak a Kárpát-medence valamennyi régiójában. 

A körút célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, fontos, hogy magyar intézménybe 

írassák a szülők a gyerekeket. 

 

Júliusban Orbán-Fico csúcstalálkozó lesz Budapesten 
2013. május 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Magyar-szlovák kormánycsúcstalálkozó lesz Budapesten július 2-án - mondta Szijjártó 

Péter külügyi és külgazdasági államtitkár. Az államtitkár közölte: a találkozón a két 

miniszterelnök mellett, a két kormány legfontosabb miniszterei vesznek részt. A találkozón 

tárgyalnak a magyar-szlovák határkeresztező fejlesztések programjáról, valamint 

együttműködési megállapodást ír alá a magyar és a szlovák befektetés-ösztönzési hatóság. 

 

Ponta és Semjén is részt vesz az RMDSZ kongresszusán 
2013. május 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Victor Ponta kormányfő és Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is részt vesz az 

RMDSZ csíkszeredai kongresszusán – közölte szerdán kolozsvári sajtótájékoztatóján 

Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, mind a romániai, mind a magyarországi 

parlamenti pártok többségének elnökeit meghívták a csíkszeredai rendezvényre. 

Magyarországról Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke fogadta el 

a meghívást. Kelemen Hunor elmondta, a Magyar Szocialista Pártot (MSZP) minden 

bizonnyal Ujhelyi István képviseli majd a kongresszuson. 

 

Kelemen Hunor: nem szabad haszonbérbe adni a választások külhoni 
lebonyolítását 
2013. május 15. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Kelemen Hunor szerint a magyar kormánynak még a látszatát is el kell kerülnie annak, 

hogy „nem magyarországi intézményeknek haszonbérbe kiadja" a magyarországi 

parlamenti választások határon túli lebonyolítását. Az RMDSZ elnöke hétfőn egyebek 

között beszélt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) állandó 

bizottságának a keddi budapesti ülésén lefolytatott egyeztetésekről. Úgy vélte, a határon 

túl nem vezet feszültségekhez az a kérdés, hogy ki kire szavaz, ha viszont határon túli 

szervezeteket vonnak be a lebonyolításba, az biztosan konfliktust idéz elő. 
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http://mno.hu/hatarontul/magyarnak-lenni-egyreszt-felelosseg-masreszt-orom-1161080
http://www.bumm.sk/82295/juliusban-orban-fico-csucstalalkozo-lesz-budapesten.htm
http://kronika.ro/belfold/ponta-es-semjen-is-reszt-vesz-az-rmdsz-kongresszusan
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-nem-szabad-haszonberbe-adni-a-valasztasok-kulhoni-lebonyolitasat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-nem-szabad-haszonberbe-adni-a-valasztasok-kulhoni-lebonyolitasat
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Felavatták gróf Esterházy János szobrát 
2013. május 15. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, Népszabadság, Magyar 

Nemzet 

Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát szerdán a főváros XII. kerületében, 

a Gesztenyés kertben, ahol Áder János köztársasági elnök arról beszélt: a nemzet belső 

kiegyezését az szolgálja, ha a résztvevők nemcsak a néhai szlovákiai magyar politikus 

szobra köré gyűlnek, hanem kiállnak az elvei mellett is. 

 

Magyar kitüntetést kapott Esterházy Alice 
2013. május 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap 

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adta át Áder János 

köztársasági elnök Esterházy Alice-nak, a néhai szlovákiai magyar politikus, Esterházy 

János lányának. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

laudációjában elmondta: Esterházy Alice életútját Esterházy János, "egy ártatlanul elítélt 

édesapa és a közösségéhez való hűségért elítélt politikus rehabilitációjáért" folytatott 

küzdelem jellemzi. 

 

Alkotmánymódosítás: kizárná az RMDSZ a CSM-ből az ügyészeket 
2013. május 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A félelnöki kormányforma törlését és parlamentáris köztársasággá alakítását, a nemzeti 

kisebbségek államalkotó tényezőként való elismerését, a nemzetállam fogalmának törlését, 

a szenátus és a képviselőház jogköreinek különválasztását tartalmazza többek közt az 

RMDSZ alkotmánymódosítási javaslatcsomagja – jelentette be Kolozsváron Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, a kedden hivatalosan is beterjesztett csomagban a 

szövetség javasolja, hogy azokban a régiókban, ahol jelentős számú kisebbség él, nyelvüket 

hivatalos nyelvként ismerjék el. 

 

MOGYE-ügy – Sikertelen volt a minisztériumi békítési kísérlet 
2013. május 15. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nem sikerült megegyezésre jutnia a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) román vezetésének és az intézmény magyar tagozatát képviselő vezetőknek a 

bukaresti Oktatásügyi Minisztériumban lefolytatott szerdai megbeszélésen – nyilatkozott 

az MTI-nek Szilágyi Tibor, az intézmény magyar rektorhelyettese. Szilágyi Tibor elmondta: 

a bukaresti minisztériumi illetékesek a tárgyalások folytatását javasolták, de azt is 

sugallták, hogy a feleknek Marosvásárhelyen kell megtalálniuk a megoldásokat. A 

rektorhelyettes abban látta a bukaresti tárgyalások hasznát, hogy a kormány illetékesei 

jobban megértették a két fél álláspontját. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2013/05/15/felavattak-grof-esterhazy-janos-szobrat
http://www.bumm.sk/82307/magyar-kituntetest-kapott-esterhazy-alice.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32933
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141775&cim=mogye_ugy_sikertelen_volt_a_miniszteriumi_bekitesi_kiserlet
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Székelyzászló-ügy: nem indított eljárást a székelyudvarhelyi ügyészség 
2013. május 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Bűncselekmény hiányában nem indított bűnvádi eljárást a székelyudvarhelyi ügyészség a 

székely zászló kitűzése miatt feljelentett intézményvezetők ellen. Az ügyészség egy 

feljelentés alapján azt vizsgálta, hogy törvényes-e a székely zászló kitűzése azt követően is, 

hogy a marosvásárhelyi táblabíróság érvénytelenítette a megyei önkormányzat 

határozatát, amely Hargita megye zászlajává nyilvánította a jelképet.  

 

FIFA: csak pénzbüntetést kaptak a románok 
2013. május 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) fegyelmi bizottsága 20 ezer svájci frankos 

pénzbüntetést rótt ki a román szövetségre (FRF), amelyet utolsó figyelmeztetésben 

részesítettek az amszterdami magyarzászló-gyalázás miatt. A román szövetségnek 2000 

svájci frank perköltséget is meg kell térítenie, mert „a román szurkolók nem viselkedtek 

megfelelően" a március 26-i holland–román világbajnoki selejtezőn – közölte szerdán az 

FRF. Az FRF tudatta, fellebbez a döntés ellen, mert úgy tartja, semmi nem történt, ami a 

fegyelmi eljárás elindítását és a büntetés kiszabását indokolná. 

 

Kelemen Hunor szerint a politikai rendőrség szerepét átvette a 
korrupcióellenes ügyészség 
2013. május 15. – transindex.ro, Krónika 

Átvette a politikai rendőrség szerepét a korrupcióellenes ügyészség - nyilatkozta Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke kedd este a Borboly-ügy kapcsán egy televíziós műsorban. Toró 

T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke pedig ugyanabban a műsorban úgy 

fogalmazott, pártja elítéli a politikai megfélemlítést, etnikai alapú leszámolást. 

 

Az RMDSZ EP-képviselői is szolidárisak Borboly Csabával 
2013. május 15. – transindex.ro 

Winkler Gyula és Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselők közleményükben 

szolidaritásukról biztosították Borboly Csabát az ellene elindított bűnügyi eljárás miatt, 

amelyről, mint írják, felháborodással értesültek. 

 

Benyújtotta alkotmánymódosító javaslatait az RMDSZ 
2013. május 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciói május 14-én benyújtották az 

alkotmánymódosító javaslataikat az Alkotmányozó Fórumnak. Máté András Levente, az 

RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője, az alkotmánymódosító szakbizottság tagja 

elmondta, hogy a szövetség javaslatai négy nagy témakört érintenek. “A mai nap folyamán 

az Alkotmányozó Fórum iktatta az RMDSZ alkotmánymódosító javaslatait, amelyek 

nemezpolitikai és általános jellegű, decentralizációval kapcsolatos, illetve az 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekelyzaszlo-ugy-nem-inditott-eljarast-a-szekelyudvarhelyi-ugyeszseg
http://kronika.ro/sport/fifa-csak-penzbuntetest-kaptak-a-romanok
http://itthon.transindex.ro/?hir=32922
http://itthon.transindex.ro/?hir=32922
http://itthon.transindex.ro/?hir=32923
http://itthon.transindex.ro/?hir=32924
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igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó módosító javaslatokat tartalmaz” - fejtette ki a 

Kolozs megyei elöljáró. 

 

MPP a Borboly-ügyről: remélik, hogy az igazságszolgáltatás etnikai 
megkülönböztetés nélkül végzi a dolgát 
2013. május 15. – transindex.ro 

"Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ártatlanság vélelme érvényesüljön. Egy 

demokratikus jogállamban büntetőjogi felelősséget csak akkor lehet megállapítani, ha az 

minden kétséget kizáróan bizonyított és egy jogerős bírósági ítélet támasztja alá" - állítja a 

Borboly Csaba ügyében kiadott közleményében a Magyar Polgári Párt. Az MPP abban 

reménykedik, hogy az igazságszolgáltatás testületei nem alkalmaznak kettős mércét és 

etnikai megkülönböztetés nélkül, tárgyilagosan végzik majd a dolgukat. 

 

Felfolyamodványban megtámadta a bíróság Borbolyékra vonatkozó döntését 
a DNA 
2013. május 15. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Felfolyamodványban megtámadta a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság a Hargita 

megyei elöljárók ügyében hozott döntését az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

Marosvásárhelyi Területi Szolgálata. A DNA a korrupciós ügyek miatt hétfőn őrizetbe vett 

Borboly Csaba, Sófalvi László, Csiszér Botond-Benedek és Pálffy Domokos 29 napra szóló 

előzetes letartóztatását kérte, azonban a bíróság elutasította a kérelmet, 30 napos 

lakhelyelhagyási tilalommal szabadlábra bocsátott a gyanúsítottakat. 

 

A magyar és a román Alkotmánybíróság elnöke szerint a kétharmad 
határozott alkotmánybíráskodást igényel 
2013. május 15. – transindex.ro, MTI, Krónika, Szabadság 

Kétharmados parlamenti többség mellett mind Romániában, mind Magyarországon 

határozottabb fellépésre van szüksége az Alkotmánybíróságnak az alkotmányosság 

érvényesülése érdekében - nyilatkozott Paczolay Péter, a magyar és Augustin Zegrean, a 

román Alkotmánybíróság elnöke az MTI-nek szerdán, miután meglátogatták az Egri 

Törvényszéket. 

 

Fejér László Ödön helyettesíti Olosz Gergelyt a szenátusban 
2013. május 15. – Erdély Ma, Háromszék 

Nem marad képviselet nélkül Kézdi- és Orbaiszék Olosz Gergely lemondása miatt, az 

időközi választások kiírásáig Fejér László Ödön RMDSZ-es képviselő vállalta a térség 

ügyes-bajos dolgainak intézését, a polgármesterekkel való kapcsolattartást, a bukaresti 

közbenjárást – mondta el Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32926
http://itthon.transindex.ro/?hir=32926
http://itthon.transindex.ro/?hir=32928
http://itthon.transindex.ro/?hir=32928
http://itthon.transindex.ro/?hir=32931
http://itthon.transindex.ro/?hir=32931
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141734&cim=fejer_laszlo_odon_helyettesiti_olosz_gergelyt_a_szenatusban
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„Csak a bűnös bujkál!” – Tehermentesíteni a beruházót és az RMDSZ-t 
2013. május 15. – Erdély Ma 

Miután a sajtó egy része összefüggést vélt felfedezni a szenátori mandátumáról való 

lemondása és a korrupcióellenes ügyészség ellene indított eljárása között, Olosz Gergely az 

MTI-nek adott nyilatkozatában ismételten leszögezte: azért mondott le szenátori 

mandátumáról, mert a háromszéki Rétyen tervezett fafeldolgozó üzem miatt méltatlan és 

alaptalan vádak érték nemcsak személyét, hanem az RMDSZ-t és a beruházót egyaránt. 

 

Toró véleménye a korrupcióellenes harcról és a külhoniak szavazásáról 
2013. május 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

Május 14-én a Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendége Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke, aki részt vet a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 

ülésén, amiről azt mondta: talán először érezte azt, hogy a külhoni magyarok 

szavazásának, a nemzetegyesítés ügyét sikerül a pártpolitikai szempontok fölé emelni. 

Toró egyetért Kelemen Hunorral abban, hogy nem az a 2-3 mandátum a tét, amit a 

határon túliak szavazatai eredményezhetnek. A tét az, hogy sikerül-e meggyőzni a saját 

közösségünket, a magyar választópolgárokat, és a környező országok többségi 

társadalmait, arról, hogy ez egy normális folyamat, ha mi, a külhoni magyarok, amikor 

Magyarországon választások vannak, arról mi is elmondhatjuk véleményünket, 

magyarázta Toró. És még hozzátette: ehhez szükséges a pártpolitika kikapcsolása ebből a 

folyamatból. 

 

Akadémikusok: a régiósítás a történelmi régiókból induljon ki 
2013. május 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

A román akadémikusok szerint a regionális identitások szerint kell megrajzolni Románia 

új közigazgatási térképét. A tudósok szerint nem szerencsés, ha pillanatnyi politikai 

érdekek alapján döntenek az ország régiókra tagolásakor. Cristian Pârvulescu bukaresti 

elemző szerint a régiósítás kimenetele politikai döntés lesz, minden jel szerint a 

parlamentben kétharmados többségben levő szociál-liberálisok saját elképzelésük szerint 

fogják megrajzolni a régiók határait. Az elemző úgy látja, hogy az autonómiától való 

félelem miatt egyetlen román párt sem fogja vállalni egy erős magyar identitással 

rendelkező régió létrehozását. 

 

Borboly ügyvédje: leghamarabb jövő héten tárgyalják a DNA fellebbezését  
2013. május 15. – maszol.ro 

Sergiu Bogdan elmondta, az óvást a bukaresti legfelsőbb bíróság tárgyalja majd, miután 

megkapták a Marosvásárhelyi Táblabíróság ítéletének indoklását. Az ügyvéd szerint a 

tárgyalásra leghamarabb jövő héten kerülhet sor a fővárosban. Sergiu Bogdan elmondta, 

nem szívesen bocsátkozik annak latolgatásába, hogy mekkora esélye van az ügyészségi 

óvás elfogadásának. „A Marosvásárhelyi Táblabíróság korrekt döntést hozott. Reméljük, 

hasonlóan jár el a legfelsőbb bíróság is” – mondta Borboly Csaba ügyvédje. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141741&cim=csak_a_bunos_bujkal_tehermentesiteni_a_beruhazot_es_az_rmdsz_t
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141757&cim=toro_velemenye_a_korrupcioellenes_harcrol_es_a_kulhoniak_szavazasarol_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141759&cim=akademikusok_a_regiositas_a_tortenelmi_regiokbol_induljon_ki_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12479-borboly-ugyvedje-leghamarabb-jovo-heten-targyaljak-a-dna-fellebbezeset
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Brassai Zsombor: a gettósítás nem a helyes magyar stratégia  
2013. május 15. – maszol.ro 

„Nem hiszem, hogy a gettósítás − az, hogy önálló magyar iskolákban, kulturális 

intézményekben és különféle szerveződésekben gettósítjuk magunkat − lenne a helyes 

marosvásárhelyi magyar stratégia. Az európai szellemű együttélés stratégiáját még nem 

próbáltuk ki, úgy vélem egy olyan interetnikus, urbánus térben, mint Marosvásárhely, ez a 

szemlélet szavatol jövőt”− mondta Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének elnöke a marosvásárhelyi intézményvezető pedagógusok keddi 

tanácskozásán.  

 

Elítélték a sepsiszentgyörgyi fiatalokat bántalmazó csendőröket  
2013. május 15. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Krónika 

Bántalmazásért és hatalommal való visszaélésért találták bűnösnek azokat a 

sepsiszentgyörgyi csendőröket, akik három éve megvertek két fiatalt. A gidófalvi fiatalok a 

2010-es Szent György napokon keveredtek szóváltásba egy autóvezetővel, amikor 

közbelépett egy csendőrjárőr, a fiúkat az őrsre szállították, elvették irataikat, és egy nagy 

teremben ötön ütlegelték őket, majd mindenféle jegyzőkönyv felvétele nélkül elengedték 

őket. A sértettek ügyvédje, Ilyés Zsuzsa az MTI-nek elmondta, hogy az ügynek nincs 

etnikai háttere: az elítélt csendőrök között magyarok is voltak. 

 

Már tizenötezren kértek segítséget 
2013. május 15. – szekelyhon.ro 

Összeállították a tizenötezredik, magyar állampolgárságot kérelmező iratcsomót az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyi irodájában. Az udvarhelyi EMNT-iroda munkatársai 

május 14-én Gál Izabellát lepték meg egy oklevéllel, mely által a szervezet köszönetet 

mond azért, hogy családjával együtt élt a lehetőséggel, és kérvényezte a magyar 

állampolgárságot. Az iroda munkatársai elmondták, nagy öröm számukra, hogy alig két 

hónap telt el a tizennégyezredik kérelmező köszöntése óta, és sikerült még ezer 

kérelmezőnek segítséget nyújtaniuk. 

 

A környezettudatos Szili Katalin Marosvásárhelyen 
2013. május 15. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Szabadság 

A fenntarthatóságról beszélt a marosvásárhelyi Sapientia egyetemen Szili Katalin szerdán. 

A magyar Országgyűlés volt elnöke erdélyi körútjának második állomása volt a 

megyeközpont. A marosvásárhelyi egyetemen még a politikusnő előadása előtt hangoztatta 

az egyetem rektora, hogy különleges vendége az intézménynek Szili Katalin, aki akkor is 

kiállt a Sapientia mellett, amikor az akkori magyar kormány fogadni sem volt hajlandó az 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem képviselőit. „Szili Katalin szembement az akkori 

kormánypárti politikával, s kétszer is meglátogatta az egyetemünket” – mutatott rá a 

Sapientia rektora, Dávid László. 
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Basescu kihirdette az államosított ingatlanokról szóló új jogorvoslati törvényt 
2013. május 15. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Traian Basescu román államfő szerdán kihirdette az államosított ingatlanokról szóló új 

jogorvoslati törvényt, miután az alkotmánybíróság múlt héten elutasította a parlamenti 

vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással elfogadott jogszabály ellen emelt 

ellenzéki óvást. 

 

Tábor rászoruló gyerekeknek 
2013. május 16. – Krónika, Szabadság 

Ötszáz, elsősorban nehéz anyagi körülmények közepette és szórványban élő erdélyi 

gyermek vehet részt ingyenesen a nyáron a zánkai táborozáson a magyarországi Erzsébet-

program keretében. A pályáztatást Erdélyben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) bonyolítja le – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Burus-Siklódi Botond, az 

RMPSZ elnöke. 

 

Lenni vagy nem lenni 
2013. május 16. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

A tömbmagyar Székelyföldön az autonómia megvalósításának gazdasági alapjain 

dolgoznak. Több nagyberuházással próbálnak javítani a munkanélküliségen és 

újjáéleszteni a terület mezőgazdasági hagyományait. Azonban a gazdaság ilyen jellegű 

fellendítése sokakban ellenérzéseket vált ki, úgy mint a Székelyföld története tankönyv, 

amit a bukaresti megfogalmazás szerint „Budapestről írtak”. Mindezt azért, mert a 

főszerkesztő a Magyar Tudományos Akadémia külsős tagja. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. május 16-i számában olvasható.) 

 

Csehország, végállomás? 
2013. május 16. – Lengyel Diana – Heti Válasz 

Egyre több felvidéki magyar diák választja Csehországot azon belül is Prágát egyetemi 

tanulmányai folytatására. A Vox Juventae Polgári Társulás által végzett felmérés szerint az 

eltávozók közül a legtöbben a jobb megélhetést, magasabb fizetést, több lehetőséget jelölte 

meg a legfőbb oknak. A megkérdezettek közül a már dolgozók fele nem tervez hazatérni, a 

cseh egyetemeken tanulók közül pedig minden ötödik gondolkodik a visszatérésen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. május 16-i számában olvasható.) 

 

Szintet léphetnek a szlovák-magyar gazdasági kapcsolatok 
2013. május 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Pozsonyba látogatott a szerdai nap folyamán Szijjártó Péter nemzetközi kapcsolatokért 

felelős államtitkár. Tárgyalásokat folytatott Miroslav Lajčák külügyminiszterrel, Peter 

Javorčík külügyi államtitkárral, Tomáš Malatinský gazdasági miniszterrel, Ľubomír Vážny 
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beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettessel, de sor került a magyar-szlovák 

gazdasági kérdésekkel fogalakozó vegyes bizottság társelnöki találkozójára is. 

 

A Fidesz ifiszervezete is beszáll a Via Nova szabadegyetemébe 
2013. május 15. – MTI, bumm.sk 

Idén júliusban először rendezik meg a felvidéki magyarság fontos kérdéseivel foglalkozó 

szabadegyetemet a felvidéki Martoson - jelentette be a szervező Via Nova Ifjúsági Csoport 

elnöke és a rendezvény egyik magyar partnerszervezete, a Fidelitas vezetője, Ágh Péter. 

 

Egy unortodox szervezés margójára 
2013. május 15. – bumm.sk 

„Feltehetőleg mindenki értesült már arról, hogy a Gombaszögi Nyári Tábor nem várt 

promóciós segítséget kapott a rendezvény időpontjának beharangozásában, és a 

visszajelzések alapján alighanem még ByeAlex felléptetése ellenére is rekordszámú 

résztvevőre számíthatnak. Köszönhetik ezt az ingyenmarketinget a Via Nova ifjúsági 

csoport unortodox fesztiválszervezési módszerének, melynek alapfilozófiája – saját 

bevallásuk szerint legalábbis -, hogy először felhívogatják a meghívni kívánt fellépőket, 

majd hozzájuk igazítják a fesztivál időpontját.” 

 

Médiavitára hívja Berényi Bugárt 
2013. május 15. – hirek.sk 

Pártelnöki szintű médiavitát kezdeményez a felvidéki magyarságot érintő aktuális 

kérdésekről Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke Bugár Bélánál, a 

Most-Híd szlovák-magyar párt vezetőjével. 

 

Definitív döntés - Nem költözik a párkányi gimnázium 
2013. május 15. – hirek.sk 

A párkányi vegyes igazgatású gimnázium fenntartója, Nyitra megye az iskolatanács 

véleményét figyelembe véve úgy döntött, hogy az intézménynek nem kell átköltöznie a 

helyi szakközépiskola kollégiumába. 

 

Salkaházi Sára szobra a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban 
2013. május 15. – Új Szó 

A közelmúltban helyezték el, most pedig felszentelték boldoggá avatott Salkaházi Sára 

szobrát a kassai Szent Erzsébet-dómban. 
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Óbecse: Egyetem a könyvtárban 
2013. május 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Együttműködési megállapodást írt alá szerdán Óbecse önkormányzata és a Singidunum 

Egyetem keretében működő újvidéki Európai Jogi és Politikai Tanulmányok Egyeteme. 

Galgó Ferenci Andrea oktatással, kultúrával és civil szervezetekkel megbízott tanácstag 

elmondása szerint akkreditált magánegyetemről van szó, amelynek kihelyezett konzultatív 

előadásainak az Óbecsei Népkönyvtár ad majd otthon, csupán a vizsgák miatt kell majd a 

hallgatóknak a székvárosba utazniuk. 

 

MRM: Nem ördögtől való a területi autonómia 
2013. május 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Koszovó és Szerbia közötti brüsszeli megállapodásban foglaltak alapján a koszovói 

szerbek területi autonómiája hamarosan megvalósulhat. László Bálint, a Magyar Remény 

Mozgalom elnöke ezt az elmúlt két évtized első olyan lehetőségének tekinti, amely 

alkalmat ad az itteni magyarság számára, hogy a területi önrendelkezés témája 

hangsúlyosabban jelenjen meg, illetve a Vajdaságban élő magyarság elinduljon az 

autonómia felé vezető úton – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a pártelnök. A 

Magyar Koalíció programjában ugyan benne volt az önrendelkezésről szóló elképzelés, az 

MRM viszont úgy látja, hogy a magyar szavazatokkal parlamenti képviseleti helyekhez 

jutott párt nem kíván a jelen politikai helyzetben ezért a célért küzdelmet folytatni. 

 

XVIII. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó 
2013. május 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kishegyesen megtartották a XVIII. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozót. Dr. 

Szőke Anna, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Szövetségének elnöke, a szemle 

elindításának kezdeményezője – egyúttal kezdetektől a szervezője is – nagyon sikeresnek 

ítélte meg a rendezvényt. Mintegy 300 kisgyermek, 70 óvodapedagógus és még mintegy 

50, főként a szülőkből és a szakma képviselőiből álló vendégsereg jelent meg ebből az 

alkalomból a kishegyesi Művelődési Házban. A kishegyesiek mellettl Topolyáról, Zentáról, 

Bácsfeketehegyről, Csókáról, Adáról, Magyarkanizsáról, Temerinből, Szenttamásról, 

Óbecséről, Újvidékről és Péterrévéről is eljöttek az óvodás csoportok és felkészítőik. 

 

Óbecsei siker a nagyváradi versenyen 
2013. május 15. – Magyar Szó 

Kedden az óbecsei városházán Knézi Péter, a községi képviselő-testület elnöke fogadta a 

múlt héten Nagyváradon megtartott Apáczai Csere János Nemzetközi Magyar Nyelv, 

Irodalom és Kultúra Tantárgyversenyen részt vevő, Vajdaságot képviselő óbecsei diákokat. 

A versmondásból, dramatizálásból és szövegértésből, szövegalkotásból álló 

megmérettetésen a Tisza-parti lányok elsősorban a versmondásban remekeltek, így a 7.-

esek és 8.-osok korcsoportjában Csúzdi Beatrix, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója 

bizonyult a legjobbnak, az első és másodikos középiskolások között Sárkány Krisztina 
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gimnazista lett az első, míg a harmadikosok és negyedikesek korcsoportjában Péter Lea az 

első, Pásztor Tímea a második helyen végzett. 

 

Díszülés az 1848-ban kikiáltott Vajdaságért 
2013. május 15. – Pannon RTV 

Vajdaság évszázadok óta áhítozik az autonómiára – mondta Pásztor István, a tartományi 

parlament elnöke Karlócán, ugyanis 165 ével ezelőtt ebben a szerémségi városban 

kiáltották ki Vajdaságot. A térség népeinek történelme, kultúrája és hagyományai közös 

értékeken alapulnak – emelte ki Pásztor István. A forradalmi 1848-49 években Vajdaság 

alkotmánytervezetét a nemzeti tolerancia szellemében állították össze. 

 

Gondja van? Forduljon a polgári jogvédőkhöz! 
2013. május 15. – Pannon RTV 

Sikeresek a szabadkai külvárosi helyi közösségekben megtartott polgári jogvédői 

fogadóórák. Királyhalmon, Hajdújáráson, Ludason, Palicson és Kelebián az elmúlt 

hónapban 25 panaszos ügyének megoldásában segített az ombudsmani iroda. Az 

Állampolgári Jogok Községi Biztosának beavatkozását követően felgyorsulnak és 

hatékonyabban folynak a közigazgatási ügyintézések. 

 

Bereg-vidéken már kétnyelvűek a bizonyítványok 
2013. május 15. – Kárpáti Igaz Szó 

Lengyel László, a beregszászi járási oktatási osztály vezetője szerint a nyelvtörvény 

végrehajtása a beregi térségben kiteljesedni látszik, ugyanis Beregszász és a járás minden 

magyar tanintézményében kérték a szülők, hogy a bizonyítványok két nyelvűek legyenek. 

 

A ruszinok jogairól 
2013. május 15. – Kárpáti Igaz Szó 

Nemrég tartották meg az ukrán–szlovák jószomszédsági napot. A rendezvényen Gajdos 

István, az emberi jogi, kisebbségi és a nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel 

foglalkozó parlamenti bizottság titkára tanácskozott a Ruszin Világkongresszus elnökségi 

tagjaival. A megbeszélés során szó esett a ruszinok nemzetiségként való elismeréséről, 

nyelvi jogaik szavatolásáról. 

 

Négy/öt szavazólapot kapunk a május 19-i önkormányzati választásokon 
2013. május 15. – Új Magyar Képes Újság 

A járásokban, városokban és megyékben magyar szervezetek, független jelöltek is indulnak 

a különböző tisztségekért, akik szórólapokon és plakátokon, valamint lakossági fórumokon 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
H

o
rv

á
to

rs
zá

g
 

http://pannonrtv.com/web/?p=61256
http://pannonrtv.com/web/?p=61294
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13405
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13409
http://www.huncro.hr/huncro.hr/belfold/4535-negyoet-szavazolapot-kapunk-a-majus-19-i-oenkormanyzati-valasztasokon-


 

 

 

 

 

 
12 

hirdetik programjukat. De mi is vár ránk a szavazóhelyeken? Minden szavazónak négy - 

maximum öt - szavazólapot kell „kitöltenie”. 

 

Grilc - Göncz találkozó 
2013. május 15. – Népújság 

A közelmúltban Göncz László nemzetiségi képviselő beszélgetéseket folytatott Uroš Grilc 

kulturális miniszterrel. A két tárgyalópartner áttekintette a magyar kisebbségi kulturális 

életet, intézmények jelenlegi helyzetét, törekvéseit, fejlődési lehetőségeit. A kulturális 

tárcavezető támogatja ezeket. 

 

Pozitív hírek a nemzetiség ösztöndíjazásáról 
2013. május 15. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Göncz László nemzetiségi képviselő tárgyalt a Munka- Család és Szociálisügyi 

tárcavezetővel, Anja Kopač Mrakkal. A fő téma a nemzetiségi ösztöndíjak voltak. A 

képviselő kifejtette, a miniszter támogatja még az előző ciklusban elindított törekvést, 

miszerint a szlovén állam szükségszerűen ösztöndíjakat írna ki a nemzeti közösségek által 

deficitárisnak ítélt szakmák esetében. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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