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Csíksomlyói búcsú – „A boldogság a hit következménye” 
2013. május 18. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, manna.ro, szekelyhon.ro, 

Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A boldogság a hit következménye, és ez utóbbi a legteljesebb választ nyújtja az emberek 

legégetőbb kérdéseire, így aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az 

emberi életet boldoggá, széppé, szabaddá teszi – fejtette ki szombaton Csíksomlyón 

Ternyák Csaba egri érsek, az idei pünkösdi búcsú főszónoka. 

 

Először jött a csíksomlyói búcsúra Áder János 
2013. május 18. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

Én csak egy vagyok az itt lévő több százezer magyar között – mondta Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke, aki magánemberként érkezett a csíksomlyói búcsúra. 

Áder János testőrei gyűrűjében, közjogi méltóságok, zarándokok és a sajtó kíséretében 

vonult ki a Salvator-kápolnához, onnan pedig a Hármashalom-oltárhoz, útja során 

megtapsolták és megéljenezték a sorfalat alkotó emberek. A magyar államfő nem először 

jár Csíksomlyón, viszont a pünkösdi búcsún első alkalommal vett részt, mint elárulta, 

számára felemelő érzés volt jelen lenni. 

 

Kövér László Augsburgba küldött köszöntőlevelet 
2013. május 20. – MTI, bumm.sk 

A szudétanémetek gyűltek össze Augsburgban. Az Országgyűlés elnöke levelében kiemelte, 

hisz abban, hogy valamennyi európai uniós tagállam törli jogszabályai közül a kollektív 

bűnösség elvén alapuló dekrétumokat, amelyek következményeként tömegeket űztek el 

otthonukból. Kövér László levelében kiemelte: „A kisebbségek jogait nem kérdőjelezheti 

meg a többség”. 

 

Elfogadták a vajdasági deklarációt 
2013. május 20. – Virág Árpád – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Tartományi Képviselőház hétfői ülésén 75 igen szavazattal elfogadta a vajdasági 

deklarációt. A javaslat ellen 21-en szavaztak. Régen zajlott már ennyire hosszú vita a 

tartományi parlamentben egy adott napirendi pontról. A képviselőcsoportok vezetői 

mellett még negyvenöten jelezték a deklaráció vitáját megelőzően, hogy fel kívánnak 

szólalni a téma kapcsán. Az érvek és ellenérvek nem változtak: a deklaráció pártfogói 

hangsúlyozták, hogy nem követelnek többet az alkotmányban és a törvényekben létező 

jogoknál, az ellenzői ugyanakkor államellenes tettet, felesleges politikai húzást véltek 

felfedezni a dokumentumban. 

 

Horvát választás: döntöttek a magyarok 
2013. május 20. – MTI, Magyar Nemzet Online, Új Magyar Képes Újság 

A vasárnap kezdődött helyhatósági választásokkal egy időben rendezték meg a kisebbségi 

elöljáró-helyettesek választását is Horvátországban, és a magyarok már az első körben 
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megválasztották az általuk delegált tisztségviselőket a következő négy évre. A két magyar 

szervezet, a HMDK és a MESZ civil szervezetként nem indíthatott jelöltet a választásokon, 

így a magyarok független vagy horvát pártlistákon indultak. A nem hivatalos eredmények 

szerint a magyar szavazatok többségét a bellyei járásban Déra Nándor, az 

ernesztinovóiban Dominovics Edit, a darázsi járásban Sípos Sándor szerezte meg a HMDK 

támogatásával, a Vukovár-Szerém megyei Tordinci járásban pedig Kel Rózsika győzött a 

MESZ támogatásával. A hercegszöllősi járásban, ahol két magyar indult az elöljárói 

posztért, Sója Dénes, a magyar kisebbség parlamenti képviselője és egyben a MESZ egyik 

alelnöke nyert, és ezzel zsinórban negyedik járásvezetői mandátumát szerezte meg. 

 

A megmaradás parancsa 
2013. május 21. – MTI, Magyar Nemzet 

A magyar megmaradás parancsát tanulhatták meg a zarándokok a csíksomlyói búcsún, 

mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Véleménye szerint a magyarságnak az 

emberiséggel szembeni kötelessége is, hogy kultúráját, nyelvét megőrizze, átadja a későbbi 

generációknak. 

 

Bocsánatkérést vár el a Külügyminisztérium 
2013. május 18. – MTI, Népszabadság 

Visszautasítja a Külügyminisztérium Martin Schulz, az Európai Parlament elnökének azon 

kijelentését, amelyben Magyarországot antiszemitának nyilvánította. Az elnök a brüsszeli 

Metro újságnak nyilatkozott, véleménye szerint Magyarország listázni akarja a zsidókat. A 

külügy közleménye aláhúzta, hogy a magyar kormány az antiszemita jelenségeket 

határozottan elítéli és megtorolja. Időközben az EP elnöke helyreigazításra szólította fel az 

újságot, miszerint a Schulznak tulajdonított mondat nem felel meg a valóságnak. 

 

Zarándokvonatok a csíksomlyói búcsúra 
2013. május 17. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Mátyás király arcképével díszített mozdonnyal érkezik a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a 

zarándokokat szállító Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors egyesített szerelvénye. A 

Boldogasszony Zarándokvonaton is a búcsú résztvevői utaznak.  

 

Összefonódó magyar kulturális szálak a Kárpát-medencében 
2013. május 18. – Szőcs Lóránt – szekelyhon.ro 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) irodalmi tagozata mutatkozott be Csíkszeredában 

péntek este a Székelyföld Galériában. Lövétei Lázár László, a Székelyföld főszerkesztője 

elmondta, hogy történelmi pillanatokat élünk, mivel eddig Csíkszeredában még nem volt 

hasonló rendezvény, ahol az MMA irodalmi tagozatának képviselőit láthatták volna 
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vendégül. Reményeit fejezte ki, hogy a nemrégiben köztestületi státust kapó szervezet 

számos esztendeig fog működni, majd azt is hozzátette, hogy az író-olvasó találkozó előtt a 

jelenlévők ülést is tartottak, amelyen megvitatták a tagozat jelenlegi helyzetét. 

 

A bukaresti törvényszékre került Olosz Gergely korrupciós ügye 
2013. május 18. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A bukaresti törvényszékre került az RMDSZ volt szenátora, Olosz Gergely ellen korrupció 

gyanújával indított per, miután a legfelső bíróság a pénteki tárgyaláson megállapította, 

hogy nem illetékes már az ügyben.  Olosz Gergely hétfőn mondott le a decemberi 

választásokon szerzett szenátori mandátumáról. Ügyvédei a pénteki tárgyaláson kérték az 

ügy áthelyezését arra hivatkozva, hogy védencük már nem törvényhozó, így esetében nem 

a legfelső bíróság hivatott eljárni. 

 

Várhatóan ősszel nyílik a marosvásárhelyi magyar konzuli iroda 
2013. május 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Várhatóan ősszel lesz működőképes a Marosvásárhelyre tervezett magyar konzuli iroda - 

közölte Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete, miután Marosvásárhelyen 

megbeszélést folytatott Corneliu Grosu Maros megyei prefektussal. A nagykövet elmondta: 

beadta a vonatkozó szóbeli jegyzéket, és Magyarország jelenleg a román fél válaszára vár. 

 

Hargita Megye Tanácsához látogatott Füzes Oszkár és Szili Katalin 
2013. május 18. – transindex.ro, Krónika 

A múlt héten a csíkszeredai megyeházára látogatott Szili Katalin képviselő, a magyar 

Országgyűlés volt elnöke, valamint Füzes Oszkár, Magyarország romániai nagykövete. 

Füzes Oszkár szerdán találkozott Birtalan Józseffel és Petres Sándorral, Hargita Megye 

Tanácsának alelnökeivel, Szili Katalin pedig pénteken Petres Sándorral. A vendégek az 

utóbbi napokban kialakult helyzet kapcsán együttérzésükről és támogatásukról 

biztosították Hargita Megye Tanácsát és Hargita megye lakosságát, Füzes a magyar 

kormány nevében fejezte ki szolidaritását. 

 

Kövér László szerepvállalása a Nyirő-ügyben 
2013. május 18. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

A román Jurnalul Naţional a magyarországi zsidóellenesség bizonyítékaként elevenítette 

fel pénteken Kövér László házelnök szerepvállalását Nyirő József újratemetési 

kísérletében. A „Magyar parlament elnöke visszaesőként próbálja Nyirő Józsefet 

rehabilitálni" – című cikk szerzője hozzáteszi: két „liberális demokrata" beállítottságú 

magyarországi újságíró kollégája hívta fel figyelmét arra, hogy a magyar házelnök nem tett 

le Nyirő József romániai újratemetéséről, amire a pünkösdi zarándoklat idején keríthetnek 

sort.  
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Ráduly Róbert: nagy kihívás Csíkszeredának helytállni a Csíksomlyói búcsú 
idején 
2013. május 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

Százezrek érkeznek Pünkösdre Csíkszeredába és környékére. Ennek a tömegnek a 

kezelése, rendben tartása nagy kihívás a városvezetés számára, mondta el Száva Enikő 

kérdésére válaszolva Ráduly Róbert Kálmán polgármester. „Gyakorlatilag hirtelen tízszer 

annyian leszünk, mint amennyien a városban élünk. Az elmúlt években egy alternatív utat 

építettünk Csíksomlyó irányába, kiszorítottuk a bóvliárusokat a Szék útjáról. A 

többletbevételre szert tenni akaró emberek egyre találékonyabbak, így a szervezőknek is 

mindig újabb megoldásokat kell találni, hogy a dolog gördülékenyebben menjen” – 

magyarázta a polgármester. 

 

Pataki Csaba szenátor a régiókról 
2013. május 18. – Erdély Ma 

A decentralizáció helyett központosítás, a megyék/régiók közötti egyensúly megteremtése 

helyett még nagyobb különbséghez vezet a kormány régiós felosztása, figyelmeztet Pataki 

Csaba. 

 

Szélsőséges eszmék: odacsapni vagy röhögni rajtuk? 
2013. ájus 18. – maszol.ro, Szabadság 

Miként kapcsolódik az evolúció a szélsőséges eszmékhez, milyen hatással volt a gazdasági 

válság a kirekesztő magatartásokra, és mindennek hogyan vethetünk véget? Ilyen és 

hasonló kérdésekre adtak választ az RMDSZ platformjaként tevékenykedő Szabadelvű Kör 

meghívottjai pénteken délután, Kolozsvárott.  

 

Németországi és dániai kisebbségi vezetőkkel egyeztetett Kelemen Hunor 
2013. május 19. – transindex.ro, Krónika 

Az Európai Unió nem tesz eleget az európai kisebbségek kulturális és nyelvi 

sokszínűségének megőrzéséért, miközben nem adottak a legtöbb közösség megfelelő 

európai szintű közképviseletének feltételei sem; ezen európai szintű nyomásgyakorlással 

kell változtatni – állapította meg a Schleswig-Holstein németországi tartomány 

székhelyén, Kielben tartott megbeszéléseiken Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Anne 

Spoorendonk, a tartományi kormány művelődési, igazságügyi és európa-ügyi minisztere, 

és Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke. 

 

Románok tüntettek az autonómiáért Kolozsváron 
2013. május 19. – Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro 

Szombat délben Kolozsvár belvárosában mintegy húsz, többségében román nemzetiségű 

tüntető fejezte ki szimpátiáját Erdély autonómiája mellett. A helybelieken kívül Szebenből, 

Medgyesről és Nagyváradról is érkeztek az előre bejelentett megmozdulásra. „Autonómiát 

Erdélynek!”, „Kolozsvár, Erdély fővárosa”, „Föderális Romániát!” – hirdették a közel 
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félórás tüntetésen felvonultatott transzparensek, ahol felolvastak egy, Románia 

régiósításával kapcsolatos nyilatkozatot is. 

 

Csák László a regionális jelentésről: a szakértők a gombhoz varrják a kabátot 
2013. május 19. – transindex.ro 

A regionális közgazdász szerint a közigazgatási funkciók és a fejlesztési feladatkör 

összekapcsolása nemcsak erőltetett, de önmagában egy vicc. 

 

Gyergyóban sem indul nyomozás a székely zászló kitűzése miatt 
2013. május 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíkszeredai és a székelyudvarhelyi ügyészség után a gyergyószentmiklósi ügyészség sem 

indít bűnvádi eljárást a székely zászló kitűzése miatt feljelentett intézményvezetők ellen - 

közölte hétfőn Majeczki Izabella, a gyergyószentmiklósi ügyészség vezetője. A főügyész 

elmondta, hogy a pénteken meghozott döntést az elkövetkező napokban közlik hivatalosan 

a zászló kitűzése miatt feljelentett 17 Gyergyó-vidéki intézményvezetővel. 

 

Fegyelmezetten vonultak, senki nem kiabált: megdícsérte a PRO TV a 
csíksomlyói zarándokokat 
2013. május 20. – transindex.ro 

Dicsérő hangnemű helyszíni riportot közvetített a PRO TV a szombati csíksomlyói 

búcsúról. Cătălin Radu Tănase riporter nemcsak a búcsú hagyományának ismertetéséről, a 

zarándokok számáról és a díszvendégekről számolt be, hanem szubjektív észrevételeiről is 

beszélt: elmondta, a 150 ezer ember - közöttük gyerekek és idősek - a legszigorúbb 

rendben és fegyelemben vonultak fel a Hármasoltárhoz, anélkül, hogy tülekedtek vagy 

hangoskodtak volna. "Nem okoztak dugókat, és senki nem emelte fel a hangját" - számolt 

be a riporter, aki, elmondása szerint, kétszeresen is meghatódott: először amikor 

megtapasztalta, hogy miként hallgat a mise alatt mind az 150 ezer zarándok, majd 

másodszor is, amikor ugyanez a tömeg egyszerre kezdett el himnuszokat és egyházi 

énekeket énekelni. 

 

Köszönetet mondtak a csíksomlyói szerzetesek a zarándokoknak 
fegyelmezettségükért 
2013. május 20. – transindex.ro 

Böjte Mihály csíksomlyói házfőnök, a ferences rendtartomány vikáriusa és Urbán Erik 

templomigazgató köszönetet mondott azoknak a személyeknek, akik a búcsú 

zökkenőmentes lebonyolításába segédkeztek, ugyanakkor megdicsérték a zarándokokat az 

esemény során tanúsított fegyelmezettségükért. 
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Csutak: erőszakos homogenizálásra készül a kormány 
2013. május 20. – maszol.ro 

Formailag és tartalmilag is arról árulkodik a Romániai közigazgatási átszervezéséről szóló 

szakértői jelentés, hogy az akadémikusokból, egyetemi tanárokból álló konzultatív tanács 

(CONREG) csupán érvekkel próbálja alátámasztani a kormány korábban bejelentett 

elképzeléseit a jelenlegi fejlesztési régiók közigazgatási hatáskörökkel történő 

felruházásáról – nyilatkozta a maszol.ro-nak a regionális politikák RMDSZ-es szakértője, 

Csutak István.  

 

„Román emberek is szeretnének autonóm Erdélyt” 
2013. május 20. – maszol.ro 

Jövő hónapban a kolozsvárihoz hasonló autonómiatüntetést szervez Nagyszebenben, 

később Erdély más nagyvárosaiban az Autonomy for Transylvania Facebook-oldal köré 

szerveződő csoportosulás, többségében román emberek. Az oldal elindítóját, Fancsali 

Ernőt kérdezték. 

 

Izsák Balázs: a kormány régiósítási terve Ceauşescu betelepítései politikájára 
épül 
2013. május 20. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A kormány régiósítási terve Ceauşescu telepítés-politikájára épül - állítja Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke hétfőn közzétett blogbejegyzésében. Az SZNT elnöke 

nehezményezi, hogy a regionalizációról szóló szakmai jelentés kidolgozására felkért 

bizottság a múlt héten kibocsátott tanulmányában említést sem tesz Romániának azokról 

a nemzetközi kötelezettségvállalásairól, amelyeket szerinte mindenképpen figyelembe kell 

venni a régióhatárok kialakításánál, viszont ezekkel ellentétes elveket, célokat fogalmaz 

meg, azt sugallva például, hogy a kisebbségek nyelvi, kulturális sajátosságai a kevert 

népességű településeken lehetnek a fejlődés előmozdítói. 

 

A gyerek mint igazi bankbetét 
2013. május 20. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyekért 

felelős államtitkára tartott előadást Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

dísztermében hétfőn. Az államtitkárt a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládosokért civil 

szervezet tagjai hívták meg. 

 

Jogerős: Borboly Csaba szabadlábon védekezhet 
2013. május 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Elutasította hétfőn este a legfelsőbb bíróság az ügyészség fellebbezését, így Borboly Csaba 

és három feltételezett tettestársa szabadlábon védekezhetnek az ellenük indított bűnvádi 

eljárás során. A vádhatóság a gyanúsítottak harminc napos vizsgálati fogságba helyezését 

kérte. A politikus ügyvédje, Sergiu Bogdan a maszol.ro-nak elmondta, az ítélet még nem 
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hivatalos, nem jelent meg a legfelsőbb bíróság honlapján sem. "Bírósági forrásaim 

azonban már közölték a jó hírt: védencem szabadlábon védekezhet" – magyarázta. 

 

Magyar össztűz a régiósítási tervet alátámasztó tanulmányra 
2013. május 21. – Krónika 

A kommunizmus idején elkezdett, a nemzetiségek beolvasztását célzó homogenizációs 

politika folytatásaként minősítik a Krónika által megkérdezett romániai magyar 

politikusok a kormány régiósítási terveit alátámasztó új szakértői tanulmányt.   

 

Hatszáz pedagógust vár képzéseire az RMPSZ 
2013. május 21. – Krónika, szekelyhon.ro 

Huszonegyedik alkalommal szervezi meg idén nyáron a Bolyai Nyári Akadémiát a 

Romániai Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A július 7–31. között zajló továbbképző 

rendezvényen A tanulás tanulása címmel 23 tematikus szekcióban tartanak 

továbbképzéseket az RMPSZ-tagsággal rendelkező pedagógusok számára. Ferencz S. Alpár 

programigazgató szerint mintegy 600 hallgatót várnak a továbbképzőkre Csíkszeredába, 

Székelyudvarhelyre, Sepsiszentgyörgyre, Torockóra, Szovátára, Válaszútra, Kolozsvárra, és 

várhatóan110–130 előadó érkezik neves belföldi és külföldi egyetemekről, tanintézetektől. 

 

Pașcan szigorítaná a zászlótörvényt 
2013. május 21. – Krónika 

Börtönbüntetéssel sújtaná Marius Pașcan Maros megyei szenátor azokat, akik megszegik a 

román nemzeti szimbólumokra vonatkozó jogszabályokat. A magyarellenes 

megnyilvánulásairól ismert politikus bejelentette: törvénykiegészítő javaslatot dolgozott 

ki, hogy más államok lobogóját csak a törvény által előírt keretek közt lehessen kitűzni. 

 

Nem szolgáltatják vissza a Bánffy-erdőket 
2013. május 21. – Krónika 

Jogerős ítéletben a Maros megyei prefektúra javára döntött a brăilai bíróság a nemesi 

Bánffy családdal szemben, 25 ezer hektárnyi erdő visszaszolgáltatásának ügyében. A 

Bánffy család nemrég fellebbezett a korábbi döntés ellen, amely szintén kimondta, hogy a 

nemesi família leszármazottai nem kapják vissza a Palotailva, Ratosnya és 

Gödemesterháza települések környékén lévő erdőt. Corneliu Grosu Maros megyei 

prefektus úgy fogalmazott: „egyetlen faágat vagy tenyérnyi növényzetet sem szolgáltatnak 

vissza.” 

 

Kiállnak a MOGYE-ért 
2013. május 21. – Krónika 

Egy hónapig tartó bukaresti tüntetésbe kezdett a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). A szervezet közleményben jelezte: június 

15-éig többek között a Victoria-palota, a Szociáldemokrata (PSD) és a Nemzeti Liberális 
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Párt (PNL) székháza, valamint az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia 

nagykövetsége előtt tiltakoznak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) román többségű vezetőségének diszkriminatív intézkedései miatt. A szervezet 

szeretné, ha az akció nyomán az említett országok támogatnák a nemzeti kisebbségek 

anyanyelven történő tanulásához való jogát. 

 

Kaliňák állítja, nem büntetne, csak nyilvántartana 
2013. május 17. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Meglehetősen nagy felzúdulást váltott ki a pártok között az a belügyminisztériumi javaslat, 

melynek értelmében mindenkinek jeleznie kéne hollétét egy, a tartós lakhelyéhez közeli 

hivatalban, aki 90 napnál hosszabb időt tölt külföldön. Robert Kaliňák belügyminiszter 

szerint a tárca a törvénymódosítással csak hangsúlyozni szerette volna a bejelentkezés 

fontosságát, egyben egyszerűsíteni azt. 

 

Bugár felszólította Gašparovičot, ne írja alá a törvénymódosítást 
2013. május 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bugár Béla felszólította a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az állampolgárok 

bejelentéséről szóló törvény módosítását. A levél szerint „ez a módosítást hatalmas 

visszalépést jelent. Megalapozatlanul beleavatkozik a polgárok magánéletébe és 

feleslegesen zaklatja őket.” 

 

Kaliňák: a külföldi tartózkodás jelentése az embereket szolgálja 
2013. május 19. – bumm.sk 

Robert Kaliňák szlovák belügyminiszter vitaműsorban védte nagy felháborodást kiváltó 

törvénymódosítását, mely szerint kötelező lesz bejelenteni a jövőben, ha valaki 90 napnál 

hosszabb időt tölt külföldön. Szerinte így szólni tudnak majd, ha jön a végrehajtó. 

 

Milliárdos kárpótlást kérhet Szlovákiától a Baťa család 
2013. május 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Milliárdos kárpótlást fognak kérni Szlovákiától annak a Ján Antonín Baťának a 

leszármazottai, akinek a vagyonát 1947-ben a Beneš-dekrétumok alapján kobozta el a 

csehszlovák állam. 

 

Minden lehetőséget megragad a kassai „Ipari“ 
2013. május 17. – hirek.sk 

Új kihívások előtt áll a kassai Szakkay József Szakközépiskola. A nagymúltú „Ipari" diákjai 

iránt élénken érdeklődnek a térségben már működő és megtelepedni szándékozó cégek. Az 

elvárásokra reagálva az iskola hajlandó lesz tantervén módosítani. 
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http://www.bumm.sk/82383/kalinak-allitja-nem-buntetne-csak-nyilvantartana.html
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10 

A vasúti kétnyelvűségről tárgyalt a Kerekasztal és a Most-Híd 
2013. május 17. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (SZMK) jogászbizottsága május 16-án a vasúti 

nyelvhasználatról tartott szakmai egyeztetést a kormányhivatal illetékeseivel és a Most-

Híd vegyespárttal. Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője szerint a Híd törvénymódosító 

javaslata „nem feltétlenül alkalmas arra, hogy valóban megjelenjenek a magyar feliratok és 

a vasúti kétnyelvűség is alkalmazásra kerüljön”. 

 

Felelős hozzáállással készül a megyei választásokra az MKP 
2013. május 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Többek között a megyei választásokra való felkészülés eredményeiről és a vasúti 

kétnyelvűségről tárgyalt a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa Pozsonyban. A 

Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa nagyra értékelte a helyi szervezetek és járási 

szervek felelősségteljes hozzáállását az őszi kerületi önkormányzati választásokra való 

felkészülés tekintetében. 

 

Meghirdették a 2014-es Jókai-díj pályázatát 
2013. május 18. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai 

Emlékbizottsága pályázatot hirdetett Jókai-díj 2014 névvel. A meghirdetett irodalmi 

pályázat témáját Jókai Mór és Petőfi Sándor barátsága adja. 

 

A magyar szentmise közvetítése ellen tiltakozik az SNS 
2013. május 19. – TASR Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szentlélek eljövetele kapcsán szombaton 11 órától magyar nyelvű, szlovák feliratos 

szentmisét közvetített a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) kettes csatornája. Az SNS 

elfogadhatatlannak tarja a magyar nyelv ilyen módon történő propagálását. 

 

Szlovák-magyar megbékélés? - Szlovákul és magyarul jelent meg a Týždeň 
2013. május 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Részben két nyelven, szlovák címlappal és magyar hátlappal jelent meg hétfőn a Týždeň 

(Hét) politikai-közéleti hetilap. Aktuális kiadásában szlovákul és magyarul olvashatóak 

azok a levelek, melyeket Surján László európai parlamenti alelnök Štefan Hríb, a lap 

főszerkesztője váltott egymással a szlovák-magyar viszony kapcsán. 

 

Štefan Hríb: Mi a jelenlegi Szlovákia és Magyarország közti fő probléma  
2013. május 20. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Štefan Hríb három gondot lát a szlovák-magyar kapcsolatokban. Írásában elemzi, hogy 

mit kezdenek a ránk hagyott örökséggel a politikusok. A megbékéléstől még messze 

vagyunk - állítja. 
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Csáky: nem kéne hasraesni, ha egy szlovák tisztességesen szól hozzánk 
2013. május 20. – bumm.sk 

Csáky Pál volt MKP-elnök szerint Štefan Hríb ugyan viszonylag tisztességes újságíró, és 

sokat köszönhet neki például Malina Hedvig ügye, ám mégsem kéne hasraesni tőle. Csáky 

szerint Hríb elhallgatja az alapproblémát, és ott tart gondolkodásban, ahol Fico. 

 

Szlovák–magyar megyevita jön 
2013. május 21. – Veres István – Új Szó 

A megyék a régiók természetes határai szerint szerveződjenek, hangsúlyozza az MKP és a 

Híd. Egyik pártnak sem tetszik ugyanis Robert Fico elképzelése a megyei önkormányzati 

rendszer átalakításáról. A kormány az idei megyei választások után csökkenteni fogja a 

megyék számát, jelezte Fico. A tervek szerint 3+1 új megye jöhetne létre. A kormány Fico 

szavai szerint jogköröket is elvenne a megyei önkormányzatoktól, növelve ezzel az állam 

befolyását. 

 

„Hogy legyen fogalmunk más európai kisebbségek helyzetéről” 
2013. május 21. – Veres István – Új Szó 

Érdekvédelem, tapasztalatcsere, lobbi. Elsősorban így tudják egymást segíteni az európai 

kisebbségi lapok az őket tömörítő MIDAS-on belül, véli a szervezet új elnöke, Slezákné 

Kovács Edit. Az Új Szó lapigazgatója négy évig tölti be a posztot. 

 

Nincs előrelépés 
2013. május 17. – Vajdaság Ma 

A Tartományi Ombudsman 2012. évi jelentése megtalálható az intézmény honlapján. A 

jelentést Muškinja Heinrich Anikó, az intézmény vezetője írta alá. A bevezetőnek szánt 

rész elején az ombudsman megállapítja: A nemzeti kisebbségi jogok megvalósításának 

szintje 2012-ben Vajdaság területén ugyanolyan, mint az előző években. Ezeknek a 

jogoknak a meglévő intézményes és jogi kerete továbbra is kielégítő, de a jogszabályok 

alkalmazása különböző okokból kifolyólag, nem egyenletes és szelektív. Ebből arra lehet 

következetni, hogy a nemzeti kisebbségi jogok alkalmazása terén az elmúlt egy évben nem 

történt semmilyen előrelépés. 

 

Az Alkotmánybíróság május 21-én Vajdaság statútumáról 
2013. május 17. – Vajdaság Ma 

A vajdasági statútum alkotmányosságának és törvényességének értékeléséről május 21-én, 

kedden tartanak nyilvános meghallgatást – tette közzé az Alkotmánybíróság. A Szerbiai 

Demokrata Párt 2009 decemberében kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy értékelje, 

összhangban van-e a vajdasági alapszabály Szerbia alaptörvényével. 
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Zenta: Az MPSZ elégedetlen a civil szervezetek pályáztatási rendszerével 
2013. május 18. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség elégedetlen a Zenta községbeli civil szervezetek 

projektumainak támogatására vonatkozó pályáztatási rendszerrel – hangsúlyozta 

sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke. 

 

Dinkić: Választásokat Vajdaságban és Belgrádban 
2013. május 19. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Vajdaságban és Belgrádban előrehozott választásokra van szükség Mlađan Dinkić szerint, 

aki egyben felszólította a Demokrata Párt és az LDP csalódott tagjait, hogy csatlakozzanak 

a párttá alakult SZER-hez. A választási közgyűlésen Dinkić azt mondta, Vajdaság és 

Belgrád, ahol a DP van hatalmon, immár nem az ország „fejlődésének motorja”, mint 

korábban, ezért e két helyen választásokat kell kiírni. 

 

Magyarország támogatja Szerbia uniós törekvéseit 
2013. május 19. – Pannon RTV 

Magyarország támogatja Szerbia minél gyorsabb európai integrációját – nyilatkozta 

Nikowitz Oszkár. A belgrádi magyar nagykövet a Fonet Hírügynökségnek adott 

interjújában elmondta: Budapest már korábban is kiállt azért, hogy Belgrád megkapja az 

uniós csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját. Nikowitz Oszkár reményét fejezte ki, 

hogy erre sor kerülhet már júniusban. 

 

Vajdaság nem fog hallgatni 
2013. május 20. – Vajdaság Ma 

Vajdaság „nem fog hallgatni”, továbbra is kitartóan követelni fogja alkotmányos és 

törvényes jogainak tiszteletben tartását – jelentette ki hétfőn Bojan Pajtić, a tartományi 

kormány elnöke. „Amint felemeljük a hangunkat, és követeljük, hogy tartsák tiszteletben 

alkotmányos és törvényes jogainkat, azonnal hatalmas zűrzavar keletkezik, hogy 

elhallgattassanak bennünket… De nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, Vajdaság 

hallgatni fog” – mondta Pajtić a Tartományi Képviselőház ülésén, amelynek témája a 

tartomány alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat javaslata volt. 

 

„Létezik isteni igazság” 
2013. május 20. – Magyar Szó 

Egy évvel ezelőtt tartották a köztársasági elnökválasztások második fordulóját, amikor 

Tomislav Nikolićnak a haladók jelöltjének sikerült felülkerekedni Boris Tadić addigi 

államfőn. Az elnökválasztáson aratott győzelem után egy évvel Nikolić elmondta, elégedett 

mindazzal, amit sikerült elvégezni, amióta államfővé választották, de mint hozzátette, az 

értékelést a polgárokra hagyja. 
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Kevés a pedagógus, rossz a tankönyvellátás 
2013. május 20. – Halász Gyula – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete akkreditált TANOM továbbképzés keretében, 

az Oktatásunk jövőjéért címmel pedagóguskonferenciát tartott szombaton Újvidéken, a 

ferences rendiek kollégiumának dísztermében. Az anyanyelvi oktatási és nevelési 

tanácskozáson szépszámú pedagógus vett részt. 

 

A kultúrák egymásra hatása 
2013. május 20. – Magyar Szó 

Szabadka is ringbe száll a 2020-as évi Európa kulturális fővárosa címért, melyet az 

Európai Unió ítél oda egy évre. Ez alatt az idő alatt a kiválasztott város bemutathatja 

kulturális életét, egyben meg is újíthatja azt, és ismertté teheti magát Európában. 

 

Westerwelle kézzelfogható eredményeket vár 
2013. május 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerbia teljesíteni fogja a brüsszeli megállapodásból eredő kötelezettségeit, Berlintől pedig 

azt várja, hogy támogassa a csatlakozási tárgyalások megkezdése időpontjának kitűzését 

Szerbia számára – röviden így foglalható össze a szerb államvezetés álláspontja a Guido 

Westerwelle német külügyminiszterrel való mai tárgyaláson. Westerwelle támogatást 

ígért, de cserébe kézzelfogható eredményeket kér a brüsszeli megállapodás valóra 

váltásával kapcsolatban. 

 

Fiatal kárpátaljai magyar kutatók IX. Konferenciája 
2013. május 20. - Pallagi Marianna - Kárpátalja Ma 

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók IX. konferenciáját tartották a napokban a beregszászi 

főiskolán. A konferencia kezdetén Váradi Natália, a GENIUS JA irodavezetője köszöntötte 

a fiatal kutatókat és a meghívott vendégeket, majd örömmel konstatálta a tényt, miszerint 

márciusban 11 kárpátaljai magyar résztvevő indult a magyar Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián, s közülük többen is különdíjban részesültek, bizonyítva, hogy a 

kárpátaljai tudományosság jelen van a tudományos vérkeringésben.  

 

A vereckei emlékmű magyar 
2013. május 18. - Kárpátalja Ma 

A galinfo.com.ua portál szerint a Lembergi Megyei Tanács képviselői le akarják rombolni a 

Vereckei-hágón „a magyar soviniszták" emlékjelét. A javaslattal állítólag Osztap Sztahiv, a 

nacionalista Szvoboda párt megyei tanácsi képviselője állt elő. „A Vereckei-hágón, 

Lemberg és Kárpátalja megyék határán áll a magyar soviniszták által felállított emlékjel, 

ami megengedhetetlen" – jelentette ki. Sztahiv hozzátette, hogy a kárpátaljai félnek nincs 

pénze, hogy felszámolja ezt az emlékjelet, ugyanakkor Ukrajna feldarabolásakor 
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http://www.magyarszo.com/hu/1979/kozelet_oktatas/96872/Kev%C3%A9s-a-pedag%C3%B3gus-rossz-a-tank%C3%B6nyvell%C3%A1t%C3%A1s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1979/vajdasag_szabadka/96900/A-kult%C3%BAr%C3%A1k-egym%C3%A1sra-hat%C3%A1sa.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18604/Westerwelle-kezzelfoghato-eredmenyeket-var.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/19344-fiatalkutatokkonferenciaja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/19304-a-vereckei-emlekmu-magyar
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Magyarország elfoglalja Kárpátalját erre a „határjelre" összpontosítva. A képviselő ezért 

felszólított, hogy találjanak pénzt, és segítsenek a kárpátaljai félnek lerombolni a 

„sovinizmusnak ezt az emlékművét", melyet közlése szerint illegálisan és engedélyek 

nélkül állítottak fel, s amely ezenkívül „megosztja Ukrajnát". 

 

A nemzetiségi szakszolgálat a miniszterelnöki hivatal alá tartozik 
2013. május 17. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlament Nemzetiségi Bizottságának ülésén újra napirenden szerepelt a 

kétnyelvű ügyvitel gyakorlatban való megvalósításának kérdése a nemzetiségileg vegyesen 

lakott területeken, valamint az olasz és a magyar őshonos nemzetiségről szóló 

kerettörvény elkészítése. 

 
 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6308
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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 
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Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 
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Hírvivő   
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