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Kanadába látogat Répás Zsuzsanna 
2013. május 22. – MTI 

Hivatalos látogatásra Kanadába utazott szerdán a nemzetpolitikai helyettes államtitkár. 

Répás Zsuzsanna pénteken előadást tart a Torontói Református Diaszpóra Konferencián a 

diaszpóratanács és az egyházak együttműködéséről, szombaton állampolgársági 

eskütételen beszél, majd részt vesz a Nemzeti Összetartozás Napjának ottawai 

ünnepségén, vasárnap pedig beszédet mond Montreálban, a Hősök napja rendezvényen. 

 

Államelnöki látogatás 
2013. május 22. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Áder János magyar köztársasági elnök szlovéniai látogatása során elsősorban a gazdasági, 

infrastrukturális kérdések kerültek előtérbe. Borut Pahor szlovén miniszterelnökkel 

közösen megállapították, ezen a téren a legnagyobb a két ország „adóssága”. 

Természetesen a két államelnök sem kerülhette ki a kisebbségek kérdését, de a területről 

mindketten pozitívan nyilatkoztak. Pozitív hangulatú volt a magyar államfő és a 

muravidéki magyarság találkozása is, ahol többek között a maribori Magyar Tanszék, a 

lendvai vár, a lendvai magyar konzulátus is szóba került. 

 

Dačić: Megszületett a megállapodás 
2013. május 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

„Elmondhatom, hogy megszületett az a szöveg, amelyet majd a belgrádi és a pristinai 

kormány is hamarosan véleményezni fog, s amely tartalmazza azokat a határidőket és 

tevékenységeket, amelyek az elkövetkező hónapokban várnak ránk” – nyilatkozta Ivica 

Dačić szerb miniszterelnök újságírók előtt a kétnapos tárgyalások befejezte után. 

 

2600 középiskolás indul útnak a Rákóczi Szövetség támogatásával 
2013. május 22. – Felvidék Ma 

A június 4-i Nemzeti Összetartozás Napján a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja 

keretében 80 Kárpát-medencei középiskola több mint 2600 diákja utazhat legalább egy 

határ átlépésével egy másik magyar iskolához. 

 

Tőkés: lassan, de szűnik és megfordul „a nemzeti elidegenedés” 
2013. május 22. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Szabadság 

Tőkés László szerint gyógyul a 2004-es „népszavazási sokk" okozta trauma, és az 

alaptörvény megszületésével, a nemzeti összetartozás napjának, valamint az 

állampolgársági törvény jogrendszerbe iktatásával lassan, de szűnik a „nemzeti 

elidegenedés", és teret hódít a nemzeti együvé tartozás. 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=192158
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6594-allamelnoeki-latogatas
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18617/Dacic-Megszuletett-a-megallapodas.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/39749-2600-kozepiskolas-indul-utnak-a-rakoczi-szovetseg-tamogatasaval
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-lassan-de-szunik-es-megfordul-aa-nemzeti-elidegenedesa
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A regionalizációról tartottak konferenciát Csíkszeredában 
2013. május 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Románia regionalizációja – lehetőség vagy kockázat? címmel tartottak megyei 

konferenciát Csíkszeredában a Hargita Megye Tanácsa székhelyén. A tanácskozást a 

Meridian Országos Szakszervezeti Konföderáció szervezte, melynek képviseletében Pîrvan 

Marin hívta vitára a jelenlevőket. Továbbá jelen volt Hargita Megye Tanácsának 

képviseletében Petres Sándor alelnök, Ion Popescu, a Meridian elnöke, Jean Adrian 

Andrei, Hargita megye prefektusa és Dumitru Fornea, a Meridian szakértője. 

 

Verespatak: a szakbizottság újabb információkat vagy megoldásokat kért a 
beruházótól 
2013. május 22. – transindex.ro, MTI 

A Roşia Montană Gold Corporation verespataki kitermeléssel kapcsolatos bányászati 

hulladék kezelésének a tervét május 10-én elemezte a tárcaközi szakértői bizottság. A 

tervet a vállalat márciusban nyújtotta be - közölte a környezetvédelmi minisztérium az 

MTI megkeresésére. A minisztérium ismertette, a testület megvizsgálta a hatályos 

törvények tükrében a beruházó által ígért pénzügyi garanciákat, valamint azt, hogy a 

projekt mennyire felel meg az európai vízgazdálkodási irányelveknek. "A tanácskozáson a 

bizottság újabb információkat vagy megoldásokat kért a beruházótól" - olvasható a 

közleményben, amely hozzáteszi, hogy a tárcaközi bizottság még nem döntött. 

 

Kolozsváron mutatkozik be az európai polgári kezdeményezés bizottsága  
2013. május 22. – maszol.ro 

Kolozsváron mutatkozik be csütörtökön az európai polgári kezdeményezés bizottsága – 

tájékoztatott szerdán az RMDSZ sajtóirodája. Az eseményen jelen lesz Borbély László 

politikai alelnök, Hans Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) elnöke, Martha Stocker, a FUEN alelnöke és a Dél-Tiroli Néppárt (SVP) alelnöke, 

Jan Diedrichsen, a FUEN igazgatója, valamint Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke.  

 

Ezren a kongresszuson 
2013. május 22. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Legalább ezer embert várnak szombaton az RMDSZ 11. kongresszusára Csíkszeredába. Itt 

lesz többek között Victor Ponta miniszterelnök és Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális 

Párt elnöke is. „Mivel az RMDSZ elmúlt években megszervezett kongresszusai Aradon, 

Kolozsváron és Nagyváradon voltak, ezért döntöttünk úgy, hogy a következőt Székelyföldre 

visszük” – nyilatkozta a Székelyhonnak Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, aki hozzátette, 

Székelyföldön belül azért választották pont Csíkszeredát, mert „az RMDSZ szempontjából 

a csíki mindenképpen az egyik legjobban teljesítő szervezet”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32991
http://itthon.transindex.ro/?hir=32993
http://itthon.transindex.ro/?hir=32993
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12734-kolozsvaron-mutatkozik-be-az-europai-polgari-kezdemenyezes-bizottsaga
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ezren-a-kongresszuson
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Jakab István: nem elég hatékony a rendőrség munkája 
2013. május 22. – Simon Virág – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Marosvásárhelyen ellopják, Magyarsároson rendszeresen eltávolítják a székely lobogót. Az 

előbbi esetben az Erdélyi Magyar Néppárt helyi képviselői feljelentést tettek a rendőrségen 

ismeretlen tettesek ellen.  

 

A MOGYE-ért tüntetnének Csíkszeredában 
2013. május 22. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ 11. kongresszusának helyszínén, Csíkszeredában tiltakoznának a Romániai 

Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület (RMOGYKE) tagjai szombaton. 

„Tudomásunkra jutott, hogy Csíkszeredában jelen lesz az RMDSZ 11. kongresszusán a 

román miniszterelnök is. Ez kitűnő alkalom, hogy szembesítsük a MOGYE-hez fűződő be 

nem tartott ígéretével” – olvasható a RMOGYKE szerdai közleményében”. 

 

Regionalizációs és nemzeti kisebbségügyi konferenciát tartanak 
Sepsiszentgyörgyön 
2013. május 22. – transindex.ro 

Regionalizációs és nemzeti kisebbségügyi konferenciát tartanak május 23-24. között 

Sepsiszentgyörgyön a Domokos Géza Egyesület szervezésében, partnerségben a Kovászna 

Megyei Tanáccsal és a Magma Kortárs Művészeti Közeg Egyesülettel. A rendezvény 

helyszíne a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér. A konferencián jelen lesz dr. András Pál, 

Magyarország bukaresti nagykövetségének I. osztályú titkára, nemzetpolitikáért felelős 

diplomatája is. 

 

Iktatták az egészségügyi központosítás elleni alkotmánybírósági keresetet 
2013. május 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Kedden iktatta a képviselőház főtitkárságán az RMDSZ-frakció azt a keresetet, amely 

alkotmánybírósági kivizsgálást igényel az egészségügyi rendszerben zajló központosított 

intézkedések ellen. A kormány egy rendeletet küldött a parlamentben, amely révén újból 

bevezetné a központosított közbeszerzések rendszerét. 

 

Az RMDSZ nem szivatja meg Pontát 
2013. május 22. – manna.ro, maszol.ro 

Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester után az RMDSZ-kongresszust szervező Kovács 

Péter is elutasította Ádám Valérián kérését, hogy a kongresszus helyszínén 8 x 2 méteres 

molinón szembesítse Victor Ponta kormányfőt azzal, hogy a kormány továbbra is tartozik a 

MOGYE magyar karának létrehozásával.  
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/jakab-istvan-nem-eleg-hatekony-a-rendorseg-munkaja
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-mogye-ert-tuntetnenek-csikszeredaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=32998
http://itthon.transindex.ro/?hir=32998
http://itthon.transindex.ro/?hir=32999
http://manna.ro/porta/az-rmdsz-nem-szivatja-meg-pontat-2013-05-22.html
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Székely ruhás babák Orbán Viktornak 
2013. május 22. – Kökény Kamilla – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Szakács Rózsika néni két, népviseletbe öltöztetett, saját készítésű babájával 

szeretné megköszönni Orbán Viktornak, hogy kilencvenéves korára ő is magyar 

állampolgárrá válhatott. A miniszterelnöktől érkezett köszöntőlevél elolvasása után 

fogalmazódott meg a néniben a gondolat, hogy háláját ilyen formában fejezze ki. 

 

Felmérés: Fico győzne az államfőválasztáson 
2013. május 22. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A szavazatok 41,9 százalékával Robert Fico nyerné meg az államfőválasztást, ha májusban 

kerülne rá sor. A második helyen Ján Čarnogurský végezne, akire a választásra 

jogosultak 17,2 százaléka adná voksát. Radoslav Procházka független parlamenti képviselő 

16,4 százalékkal harmadikként  végezne. 

 

Változóban az önkormányzati rendszer: sokan ellenzik Fico tervét 
2013. május 22. – TASR, bumm.sk, hirek.sk 

Nem lelt kedvező fogadtatásra Robert Fico kormányfő terve, amely szerint csökkenteni 

kellene a megyei önkormányzatok számát. Egyes politikusok szerint meg kell őrizni a 

jelenlegi rendszert, míg mások inkább a megyék kompetenciáit bővítenék. 

 

Tudománynapokra kerül sor öt felvidéki magyar iskolában 
2013. május 22. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége égisze alatt működő Felvidéki 

Tehetségsegítő Tanács öt hazai magyar iskolában természettudományokat népszerűsítő 

programokat szervez felsőtagozatos alap- és középiskolás diákok részére. 

 

Nézz körül - kiállítás Kassán 
2013. május 22. – bumm.sk 

Egyedi technika és új látásmód jellemzi Haris László fotóművész Nézz körül című 

kiállításának fényképanyagát, amely a kassai Rovás Akadémia és a Magyar Művészeti 

Akadémia együttműködésében csütörtöktől egy hónapon át Kassán is megtekinthető lesz. 

 

Kassa Európa kulturális fővárosa – református magyar szemmel 
2013. május 22. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közös szervezésben a magyarországi 

Tiszáninneni Református Egyházkerülettel június 14. és 16. között rendezi meg a KASSA-

ÉRT Északkeleti Református Találkozót. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekelyruhas-babak-orban-viktornak
http://www.hirek.sk/belfold/20130522123519/Felmeres-Fico-gyozne-az-allamfovalasztason.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130522100503/Valtozoban-az-onkormanyzati-rendszer-sokan-ellenzik-Fico-tervet.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130521144650/Tudomanynapokra-kerul-sor-ot-felvideki-magyar-iskolaban.html
http://www.bumm.sk/82577/nezz-korul-kiallitas-kassan.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/39747-kassa-europa-kulturalis-fovarosa-egy-masik-nezopontbol
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A játék öröme 
2013. május 22. – Papp Imre - Magyar Szó 

Május első felében néhány hét alatt két jelentős óvodástalálkozót tartottak meg 

Kishegyesen. Az első a hagyományőrző óvodapedagógusok találkozója volt több mint 

kétszáz óvónő részvételével. Nem mellékes megjegyezni, hogy először szervezték meg 

határokon kívül a tavaszi találkozót. Ezen is tartottak bemutató előadásokat az óvodák, de 

csak tíz csoport lépett fel. Az igazi nagy seregszemle a múlt héten zajlott. Erre tizennégy 

csoport jött el, és a fellépő gyerekek száma is meghaladta a kétszázat. Ez volt a 

tizennyolcadik találkozó, közülük a mostanival tizenhármat Kishegyes szervezett meg, és a 

jelek szerint a következőket is itt szervezik meg. 

 

Nyilvános meghallgatás a statútumról 
2013. május 22. – Presevszki Evelyn - Magyar Szó 

A szerb alkotmánybíróság nyilvános meghallgatást tartott a Vajdaság Autonóm Tartomány 

Statútumának alkotmányosságát és törvényességét megkérdőjelező eljárás keretében. 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke egyike volt azoknak a szakértőknek, akik 

meghívottként kifejthették a statútummal kapcsolatos szakmai véleményüket a 

bíróságnak. Korhecz felszólalásában olyan alkotmányjogi érveket fogalmazott meg, 

amelyek azt támasztják alá, hogy a statútum egy egyedülálló, sui generis jellegű jogszabály 

az egész szerbiai jogrendszerben, és olyan jogerővel bír, amely a törvényeket és az 

alkotmányt kivéve minden más jogszabálynál magasabb rangúvá teszi. 

 

A szerb fél is elkezdte a munkálatokat Csúrogon 
2013. május 22. – Pannon RTV 

Megkezdődtek a talajelőkészítő munkálatok Csúrogon az 1944-es magyar áldozatok 

emlékére épülő park helyszínén. Csúrogon egy, Szerbia és Magyarország között korábban 

kötött megállapodás szerint két emlékközpont épül. Ezzel tisztelegnek a második 

világháborúban és az azt követő években elkövetett megtorlások szerb és magyar áldozatai 

előtt. A múzeumot és a majd megépülő emlékparkot Tomislav Nikolić, Szerbia és Áder 

János, Magyarország államfője nyitja meg és közösen hajtanak fejet az áldozatok emléke 

előtt. 

 

Vajdasági körúton a felvidéki színház 
2013. május 22. – Pannon RTV 

A felvidéki Csavar Színház vajdasági turnéja tegnap kezdődött és május 25-ig tart, ezen a 

héten több településen összesen 14 előadást láthat a közönség, mégpedig Petőfi Sándor: A 

helység kalapácsa és Arany János A nagyidai cigányok című művét. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1981/kozelet_riport/96978/A-j%C3%A1t%C3%A9k-%C3%B6r%C3%B6me.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1981/kozelet_politika/96960/Nyilv%C3%A1nos-meghallgat%C3%A1s-a-stat%C3%BAtumr%C3%B3l.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=61480
http://pannonrtv.com/web/?p=62453
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Verecke védelmében 
2013. május 23. – Kárpáti Igaz Szó 

A vereckei honfoglalási emlékmű ellen tervezett újabb ukrán nacionalista támadás miatt 

emelt szót a kijevi törvényhozásban Gajdos István parlamenti képviselő, az UMDSZ 

elnöke. 

 

Magyar, bolgár, orosz és román honatyák fogtak össze Ukrajnában a nyelvi 
jogok érvényesítéséért 
2013. május 22. – Kárpátinfo 

Az ukrán törvényhozás négy nemzetiségi képviselője közösen fordult Dmitro Tabacsnik 

oktatási miniszterhez, hogy a kisebbségek nyelveiből és irodalmából is rendezzenek 

Ukrajnában országos tanulmányi versenyeket – tájékoztatott Gajdos István parlamenti 

képviselő. Dmitro Tabacsnik levélben arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az oktatási 

minisztérium konkrét lépéseket tesz kérésük teljesítésére, és már folyamatban van e 

versenyek szabályainak kidolgozása. 

 

50 éves az Ivan Štark Iskolaközpont 
2013. május 22. – Új Magyar Képes Újság 

Az eszéki Ivan Štark Iskolaközpont a múlt héten négynapos programsorozattal ünnepelte 

meg fennállásának 50 éves évfordulóját. A csütörtöki rendezvényen, a folklórszemlén a 

HMDK csúzai Csárdás ifjúsági tánccsoport is bemutatkozott. 

 

Ismét a kétnyelvűségről, illetve az általános nemzetiségi törvényről 
2013. május 22. – Népújság 

Múlt héten tartotta meg 9. rendszeres ülését a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi 

Bizottsága. A kormányváltás miatt új összetételűvé vált bizottság az általános nemzetiségi 

törvény előkészületeit, illetve a nemzetiségi területek kétnyelvűségének gyakorlati 

kivitelezési kérdéseit taglalta. Elsőként a kétnyelvű ügyvitel problematikája került 

terítékre. A nemzetiségi képviselők, Roberto Battelli és Göncz László, valamint az olasz és 

a magyar közösség elnöke, Alberto Scheriani és Horváth Ferenc a témával kapcsolatosan 

megismételte már ismert álláspontjukat, miszerint a kétnyelvűség kérdésében óriási űr 

tátong az elméleti, törvényekben megírt szint és a gyakorlati kivitelezés között. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13475
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/magyar-bolgar-orosz-es-roman-honatyak-fogtak-ossze-ukrajnaban-nyelvi-jogok-ervenyesiteseert
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/magyar-bolgar-orosz-es-roman-honatyak-fogtak-ossze-ukrajnaban-nyelvi-jogok-ervenyesiteseert
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4561-50-eves-az-ivan-tark-iskolakoezpont
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6596-ismet-a-ketnyelvsegrl-illetve-az-altalanos-nemzetisegi-toervenyrl


 

 

 

 

 

 
8 

Negyedszer a nemzetiségi ösztöndíjazási szabályzatról 
2013. május 22. – Népújság 

Nem elégedett Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

(LKMNÖK) elnöke a nemzetiségi ösztöndíjazási szabályzat körüli fejleményekkel, hiszen a 

testület már negyedik alkalommal tárgyalta a javaslatot az újabb és újabb kritériumok 

felvetése miatt. A hétfői ülés elején az LKMNÖK meghallgatta Sabo Tatjana, az 1. Számú 

Lendvai KÁI igazgatójelöltjének a következő mandátumra benyújtott programismertetőjét, 

majd néhány (kritikát is kifejező) felvetésre és kérdésre a választ megkapván a tagok 

egyöntetű pozitív véleményt adtak a jelöltnek a társalapított intézmény igazgatói 

munkahelyének betöltésére. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6599-negyedszer-a-nemzetisegi-oesztoendijazasi-szabalyzatrol


 

 

 

 

 

 
9 

 

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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