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Kerekasztal: alkalmatlan a Most-Híd törvényjavaslata 
2013. május 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A vasúti kétnyelvűség megteremtésére alkalmatlannak és a társadalomra veszélyesnek 

tartja a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala azt a törvényjavaslatot, amelyet a Most-Híd párt 

a téma kapcsán a parlament elé terjesztett, ezért annak visszavonását tartaná a legjobb 

megoldásnak. 

 

Elodázódik a májusi közös főhajtás? 
2013. május 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A csúrogi Topalov raktárban februárban kezdődtek meg azok a munkálatok, amelyekkel az 

épületet a razzia áldozatainak szentelt múzeummá alakítják át. Ezzel azoknak az ártatlan 

áldozatoknak állítanak emléket, akiket 1942 januárjában ezen a helyen végeztek ki a 

magyar hadsereg katonái. A felújítás költségeit a magyar kormány vállalta fel. Tomislav 

Nikolić szerb és Áder János magyar államfő korábban arról is megállapodott, hogy a 

csúrogi dögtemetőnek azt a részét, ahová az 1944-es ártatlan magyar áldozatokat temették 

el, emlékparkká alakítják át. Vasárnap a helyszínen járt Nikowitz Oszkár, Magyarország 

belgrádi nagykövete. Érdeklődésünkre Nikowitz Oszkár közölte: a helyszínen tapasztaltak 

alapján a magyar fél dönt arról, elhalasztják-e a május végére tervezett közös koszorúzást, 

ugyanis kétséges, hogy az emlékhely elkészül addigra. 

 

Szlovéniával közösen fejleszthetünk 
2013. május 22. – Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, MTI 

Áder János Ljubljanába látogatott, ahol találkozott szlovén kollégájával Borut Pahorral. A 

magyar államfő köszönetet mondott azért, hogy Szlovénia a gazdasági válság ellenére sem 

csökkentette a kisebbségi szervezetek költségvetési támogatását, illetve kérte, hogy a 

maribori egyetem magyar tanszéke folytathassa munkáját. A szlovén államfő kiemelte, 

hogy országa emlékhelyet szeretne kialakítani az első világháborúban hősi halált halt 

magyar katonák tiszteletére. 

 

Korodi Attila bírálta a verespataki bányanyitás engedélyezéséről hozott 
szakértői döntést 
2013. május 21. – Krónika, MTI, transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, Szabadság 

Politikai nyilatkozattal tiltakozott Korodi Attila kedden a képviselőházban a verespataki 

aranybánya megnyitásának engedélyezéséről információja szerint megszületett szakértői 

döntés ellen. Az RMDSZ képviselője, aki volt környezetvédelmi miniszterként 2007-ben 

felfüggesztette a verespataki aranybánya-beruházás környezetvédelmi engedélyezését 

elmondta: tudomása szerint a beruházás környezetvédelmi engedélyéről döntő 

kormányzati tárcaközi bizottság szakértői két héttel ezelőtt a bányanyitás mellett foglaltak 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://www.hirek.sk/belfold/20130521155430/Kerekasztal-alkalmatlan-a-Most-Hid-torvenyjavaslata.html
http://www.magyarszo.com/hu/1980/kozelet/96959/Elod%C3%A1z%C3%B3dik-a-m%C3%A1jusi-k%C3%B6z%C3%B6s-f%C5%91hajt%C3%A1s.htm
http://magyarhirlap.hu/ader-nincsenek-konfliktusok-a-magyar-szloven-kapcsolatokban
http://kronika.ro/belfold/korodi-attila-biralta-a-verespataki-banyanyitas-engedelyezeserol-hozott-szakertoi-dontest
http://kronika.ro/belfold/korodi-attila-biralta-a-verespataki-banyanyitas-engedelyezeserol-hozott-szakertoi-dontest


 

 

 

 

 

 
3 

állást, és a jelek szerint a tervezett beruházás a héten ugyanabban a bizottságban 

államtitkári szinten is megkapja a zöld jelzést. 

 

Winkler: egyetlen európai nyelv sem állhat a másik felett 
2013. május 21. – transindex.ro, Krónika 

A nyelvi sokszínűség tiszteletben tartása mellett, a többnyelvűség érdekében szólalt fel 

hétfő este Winkler Gyula a Strasbourgban ülésező Európai Parlament plenáris ülésén. Az 

RMDSZ EP-képviselője napirend előtti felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

megtakarításokat kifogásként használva, korlátozni akarják az uniós nyelvek egyenlő 

használatát az európai intézményekben. 

 

Toró: Az utcára kell menni a politikával 
2013. május 21. – Erdély Ma, hirhatar.hu 

Az Erdélyi Magyar Néppárt április végén újraválasztott elnöke szerint az utcai politizálás 

vezethet el oda, hogy meghallják hangjukat a román törvényhozásban. Tervezik és 

szervezik a tüntetéseket, és persze keményen dolgoznak azon, hogy megfogalmazzák az 

értékrendjük szerinti alkotmánymódosítással és régiósítással kapcsolatos 

mondanivalójukat. Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt újjáválasztott elnökével 

Márványi Péter beszélgetett. 

 

Ismét ellopták a székely zászlót az EMNP-székházról 
2013. május 21. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Ismeretlen tettes ellen készül feljelentést tenni az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács marosvásárhelyi szervezete, miután a Klastrom (Mihai Viteazul) 

utcai székházról valakik eltávolították a székely zászlót. Az idén már másodjára lopják el a 

székely lobogót, ezúttal viszont az épület homlokzati részét is megrongálták. 

 

Magyar minősítést a magyar kisiskolásoknak 
2013. május 21. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Magyar minősítést kérnek a magyar kisdiákok ellenőrzőjébe a háromszéki civilek. 

Felhívásuk célja Sepsiszentgyörgy és Kovászna megye kétnyelvűségének megerősítése, a 

magyar nyelvhasználat törvényes alkalmazásának szorgalmazása.  

 

Pedagógusok figyelmébe: Erzsébet-tábor 
2013. május 21. – Nyugati Jelen 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a Bethlen Gábor Alappal közreműködésben idén is 

500 erdélyi magyar gyermeknek és kísérőiknek biztosít táborozási lehetőséget Zánkán az 

Erzsébet-táborban. A pályázat erdélyi lebonyolítója újra a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége. Az Arad megyei RMDSZ két csoport számára (egy csoport 10 tanuló és egy 

pedagógus) hirdette meg a pályázatot. Ennek feltételeit, az időpontokat, valamint a 
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pályázat beküldési és a visszajelzési határidejét a szervezet elküldte minden aradi és Arad 

megyei magyar iskolának, tagozatnak. 

 

Székelyzászló-ügy: Börtönbe vetné Marius Paşcani azokat, akik idegen zászlót 
tűznek ki a közintézményekre 
2013. május 21. – transindex.ro 

Börtönnel büntetné a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Marius Paşcani Maros 

megye volt prefektusa azokat a személyeket, akik székely zászlót tűznek ki a 

közintézményekre. A jelenleg PDL-szenátorként tevékenykedő politikus megelégelte, hogy 

a zászló- és címerhasználatra illetve himnuszéneklésre vonatkozó 75/1994-es törvény 

alapján nem sikerült a hatóságoknak megbüntetni a székely zászlót kitűző 

közalkalmazottakat, egy törvénymódosító tervezetet dolgozott ki a "hiányosság" pótlására. 

 

Borbély: elhamarkodottan döntött a minisztérium Verespatak ügyében 
2013. május 21. – transindex.ro, maszol.ro 

„A környezetvédelmi minisztérium elhamarkodta azon döntését, hogy szakértői szinten 

rábólintott a verespataki bányaberuházásra, mert ez a tanulmány nincs olyan stádiumban, 

hogy a kormány kormányhatározattal ezt a felelősséget felvállalja. Engem nagyon aggaszt 

ennek az engedélyezésnek már csak a híre is, mert azért azt ne hagyjuk figyelmen kívül, 

hogy a minisztérium részéről még nem érkezett hivatalos megerősítés” – nyilatkozta 

kedden Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, volt környezetvédelmi miniszter. 

 

RMDSZ-támogatás a Gyeri-klub tagjainak 
2013. május 22. – Krónika 

Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatja a gyermekvédelmi intézményekben 

felnőtt, Kolozsváron továbbtanuló fiatalokat felkaroló Gyeri-klub Ifjúsági csoportot. A 

2010-ben megalakult klub Hargita, Kovászna és Szatmár megyei egyetemistáknak nyújt 

segítséget a továbbtanulás és a mindennapi élettel kapcsolatos problémák megoldásában. 

 

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

Eltérő a kormány és a magyar pártok elképzelése a megyerendszer jövőjéről. A Híd és az 

MKP is ellenzi a centralizációt és a megyék számának csökkentését. A Smer a jelenlegi 

nyolc megyét is sokallja, ráadásul kétségbe vonja a megyerendszer létjogosultságát is. A 

megyék a régiók természetes határai szerint szerveződjenek, hangsúlyozza ezzel szemben 

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.  
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Lomnici: hétfőn kerül az EP elé a felvidéki jogfosztottak ügye 
2013. május 21. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Jövő héten hétfőn kerül az Európai Parlament elé a felvidéki jogfosztott magyarok ügye - 

mondta Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottsága elnökével közösen tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón. 

 

Lomnici bíztatja a felvidéki magyarokat 
2013. május 21. – hirado.hu, hirek.sk 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az M1 Ma reggel című műsorában 

elmondta: a petíció egyfajta vádirat a Szlovák Köztársaság ellen. Berényi József, az MKP 

elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy két szövetségi ország közül az egyikben 

büntetnek egy közösséget azért, mert fel akarja venni a másik szövetségi ország 

állampolgárságát. 

 

Csáky: a szlovák vezetés számára csak vazallusok vagyunk 
2013. május 21. – MTI, hirek.sk 

A szlovákiai magyarság szeretne törvényesen olyan viszonyokat kialakítani önmaga 

számára, amelyek biztosítják a tisztességes életet és a sokoldalú fejlődés lehetőségét, de a 

szlovák vezetés számára ez a közösség nem igazán partner, legfeljebb vazallus - állítja 

Csáky Pál a szlovák-magyar viszonyról kedden írt blogbejegyzésében. 

 

Leghűségesebbek az MKP választói 
2013. május 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Azoknak a választópolgároknak a többsége, akik tavaly a Magyar Közösség Pártjára, a 

Kereszténydemokrata Mozgalomra (KDH) vagy a Most-Híd pártra szavaztak, ma sem 

döntenének másként – derül ki az MVK közvélemény-kutatásából. Az MKP híveinek 76 

százaléka kitart tavalyi döntése mellett. 

 

Rimaszombatban is küzdenek a kétnyelvű feliratokért 
2013. május 21. – Felvidék Ma 

A Kétnyelvű Gömörért és Nógrádért mozgalom aktivistái megunták a tétlenséget, s 

felhívásban fordultak Rimaszombat város vezetéséhez ill. a buszpályaudvar fenntartójához 

a kétnyelvű feliratok kihelyezése érdekében. 

 

Az MKP elnökével és alelnökeivel egyeztetett Szijjártó Péter 
2013. május 21. – Felvidék Ma 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár május 21-én egyeztetett Berényi 

Józseffel, az MKP elnökével és Farkas Iván valamint Őry Péter alelnökökkel Budapesten. A 

tárgyalás résztvevői javaslatot tettek arra, hogy a július 2-i kormány-csúcstalálkozón a 

gazdasági együttműködés napirendi pontjai során vitassák meg Magyarország és Szlovákia 
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kis-és közepes vállalkozásainak szoros együttműködését egymás közbeszerzési 

pályázatain, valamint kerüljön napirendre a két ország mezőgazdasági együttműködése is. 

 

Salkaházi Sára egyházi iskolát alapítanak Szepsiben  
2013. május 21. – Felvidék Ma 

A szülők és a Római Katolikus Plébánia kezdeményezésére egyházi iskola alapításába 

fogtak Szepsiben. A cél: jobb minőségű oktatás, valamint a magyar és keresztény értékek 

megtartása. 

 

 „Nem nyilatkozat kell, hanem megbékélés” 
2013. május 22. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Mozgalma, a Charta XXI első, a megbékélésért és együttműködésért ítélt díját Štefan 

Hríbnek, a .týždeň főszerkesztőjének ítélték. Díjátadó beszédében bocsánatot kért a 

szlovákoktól a múltban velük szemben elkövetett bűnökért. Hétfőn a hetilap magyar 

címlappal jelent meg, magyarul közölve a beszédet. Surján Lászlóval, a Charta XXI 

alapítójával, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőjével beszélgetett az Új Szó. 

 

Pajtić: Az alkotmányt módosítani kell, de nem most 
2013. május 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Jelenleg nem reális az alkotmány megváltoztatását kérelmezni. Nem is kérjük, csak azt 

szeretnénk, ha a mostani alkotmányt tiszteletben tartanák – jelentette ki Bojan Pajtić, a 

vajdasági kormány elnöke a B92 Televízió Kažiprst (Mutatóujj) című műsorában. „Nem 

hiszem, hogy ebben a pillanatban realitás lenne egy alkotmánymódosítás. Az alkotmányt 

módosítani kell majd az európai integrációs folyamat miatt, de nem hiszem, hogy ez most 

lehetséges” – fejtette ki a kormányfő. 

 

Az Alkotmánybíróság nyilvános meghallgatást tartott Vajdaság statútumának 
alkotmányosságáról 
2013. május 21. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Alkotmánybíróság nyilvános meghallgatást tartott a Vajdaság statútuma 

alkotmányosságának és törvényességének kivizsgálását kezdeményező javaslatok nyomán. 

Az ülés során a kezdeményezők úgy értékelték, hogy ez a törvényen kívüli dokumentum 

megpróbál olyan kérdéseket is szabályozni, amelyek kizárólag az alkotmány és a törvények 

hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor a tartományi hatalom szerint a statútum nem 

veszélyezteti Szerbia alkotmányos rendjét. 
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Elhunyt dr. Körmendi Ferenc 
2013. május 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Életének 73. évében Zentán elhunyt dr. Körmendi Ferenc atomfizikus, nyugalmazott 

egyetemi tanár. A belgrádi Elektrotechnikai Kar Atomfizikai Tanszékén diplomázott, 

megszerezte a magiszteri fokozatot, majd ugyanitt a doktorátust is. Vendégkutatóként 

többször járt Amerikában, számos nemzetközi konferencián tartott előadásokat 

Franciaországtól Japánig, szakmunkáira világszerte hivatkoznak. 

 

Magyar-ukrán adó létesült Kárpátalján 
2013. május 21. – MTI, Magyar Hírlap 

Pulzus FM néven egy új, magyar és ukrán nyelven sugárzó rádió kezdte meg működését 

hétfőn Beregszászon. Az új, földfelszíni sugárzású rádió a Kárpátaljai Református Egyház 

(KRE) és a Beregszászi Református Gyülekezet által 15 éve működtetett Sion 

Rádióstúdióra és annak internetes adására épülve, vele párhuzamosan kezdte el 

működését. 

 

Közvetlen buszjárat indul Pécs és Eszék között 
2013. május 21. – Új Magyar Képes Újság, MTI 

Menetrend szerinti buszjáratot indít Pécs és Eszék között a Pannon Volán Zrt. a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium (NFM) felkérésére. Az elsősorban a diákok utazási igényeit 

kiszolgáló járatok május 24-étől közlekednek. 

 

Székelyudvarhelyi ifjúsági találkozón a HMIK 
2013. május 21. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjusági Közössége megalakulása óta jó kapcsolatot ápol az 

Udvarhelyi Fiatal Fórummal, melynek meghívására a szervezet képviselői részt vettek a 21. 

Székelyudvarhelyi diáknapokon. Az UFF egy pályázat keretében hívta meg az egyhetes 

Székelyudvarhelyi diáknapokra a HMIK-et, melynek két tagja, Horvát Lídia és Kováts 

Attila képviselte a horvátországi magyar fiatalokat. 

 

Magyarellenes hangulat a vasárnapi választásokon 
2013. május 22. - Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

A magyar helyek már az első körben „elkeltek” -  írták már hétfőn a magyarországi lapok a 

horvátországi önkormányzati választásokról. Négy járásban indultak magyar elöljáró-

helyettesjelöltek, ebből háromban a HMDK nyert. Míg a HMDK vállalta jelöltjeit, addig a 

MESZ valami oknál fogva nem. Azonban tovább nehezítette a választást, hogy a magyar 

nemzetiségű választópolgárokat a HDZ-s megfigyelők és bizottsági tagok mindenáron meg 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15486/Elhunyt-dr-Kormendi-Ferenc.html
http://www.bumm.sk/82525/magyar-ukran-ado-letesult-karpataljan.html
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4558-koezvetlen-buszjarat-indul-pecs-es-eszek-koezoett
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4557-szekelyudvarhelyi-ifjusagi-talalkozon-a-hmik
http://www.huncro.hr/huncro.hr/rovatok/krijak-krisztina-jegyzete
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akarták akadályozni, hogy mind a választási bizottságok magyar tagjai, mind pedig az 

urnákhoz járulók magyarul beszéljenek. 

 

4.000 euró a civil szervezeteknek. 8.750-re volt igény 
2013. május 21. – RTV Slovenija Hidak 

Három témát vitattak meg a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

Tanácsának tegnapi ülésén. Véleményezték az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános 

Iskola igazgatójelöltjének kinevezését, elbírálták a nemzetiségi programokat kivitelező civil 

szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat és beszéltek, de nem egyeztek meg a 

Tanulmányi támogatásról szóló szabályzat tervezetről. 

 

Évzáró vizsga az AMAPED-nél 
2013. május 21. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesület több mint negyven diákja vizsgázott magyar 

nyelvből, ebből 13 a legidősebbek korcsoportjában, akik jövőre magyarból érettségi vizsgát 

is tehetnek. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6327
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/182806/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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