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Orbán Viktort szeretnék a Kolozsvári Magyar Napok díszvendégének 
2013. május 23. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke lehet a Kolozsvári Magyar Napok 

díszvendége. Máté András Levente RMDSZ-es képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján 

jelentette be, hamarosan megfogalmazza a meghívót, amelyet a jövő héten a Kolozs 

Megyei RMDSZ nevében juttat el a miniszterelnöknek. Elmondta, szívesen látnák a 

kolozsvári magyar rendezvényen Orbánt, hiszen politikamentesen is lehet ünnepelni, és 

bebizonyítani azt, hogy az itteni magyarok nem jobboldaliak vagy baloldaliak, hanem 

elsősorban erdélyi magyarok. 

 

Bemutatták az európai polgári kezdeményezés bizottság tagjait 
2013. május 23. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A mai, rendkívüli kolozsvári sajtótájékoztatón nyilvánosan is bejelentette Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök annak a héttagú kezdeményező bizottságnak az összetételét, akik a 

következő hónapokban az Európai Bizottsághoz fordulnak az európai polgári 

kezdeményezéssel kapcsolatosan. A bizottság tagjai nemzeti és nyelvi kisebbségvédelmi 

csomagot nyújtanak be az EB-hez, amelyhez egymillió aláírást is csatolnak. Az aláírások 

összegyűjtését októberben, hét EU-s tagországban kezdik el. 

 

Berényi az RMDSZ támogatását kérte az állampolgárságuktól megfosztottak 
ügyében 
2013. május 23. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Az RMDSZ támogatását kérte csütörtökön Berényi József, a szlovákiai Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) elnöke ahhoz, hogy megoldódhasson a szlovák állampolgárságuktól 

megfosztott szlovákiai magyarok ügye. Berényi a kisebbségvédelmi európai polgári 

kezdeményezés kezdeményező bizottságát bemutató kolozsvári sajtótájékoztatón 

elmondta, az Európai Parlament petíciós bizottsága hétfőn tárgyalja a szlovákiai magyarok 

ügyét. A felkérésre válaszolva Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a romániai magyarok 

teljes szolidaritásáról és támogatásáról biztosította az MKP vezetőjét. 

 

A pilisi juharfánál koccintanak a magyar-szlovák barátságra 
2013. május 23. – MTI, bumm.sk 

A magyar-szlovák barátság ápolására ötödik alkalommal kerekednek fel vasárnap pilisi 

falvak lakói, hogy az úgynevezett Pilis-túra keretében egy erdei tisztáson közös pikniken 

borovicskával koccintsanak egymás egészségére. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33009
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20373
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/05/23/berenyi-az-rmdsz-tamogatasat-kerte-az-allampolgarsaguktol-megfosztottak
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/05/23/berenyi-az-rmdsz-tamogatasat-kerte-az-allampolgarsaguktol-megfosztottak
http://www.bumm.sk/82632/a-pilisi-juharfanal-koccintanak-a-magyar-szlovak-baratsagra.html
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Honlap indul a szórványmagyarság megsegítésére 
2013. május 23. – hirado.hu, hirek.sk 

Civil összefogással a szórványmagyarság és az anyaország kapcsolatát erősítené a 

Harmónium Független Kommunikációs Egyesület kezdeményezése a hatartalan.net 

weblap. 

 

Külhoni tehetségeket támogató program 
2013. május 23. – Felvidék Ma 

Az Edutus Főiskola felvételt hirdet a külhoni tehetségeket támogató programjába, a 

Collegium Talentum tagjai sorába 2013. szeptember 1-től. A Collegium Talentum az 

Edutus Főiskola keretében működő hálózatépítő tehetség-támogató rendszer, amelynek 

célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlás-nevelését segíteni és megerősíteni a határon 

túli tudományos és oktatói elitet. 

 

Ezer határon túli magyar gyermeket vár az Erzsébet-program 
2013. május 23. – Felvidék Ma 

Ezer, a Kárpát-medence országaiban élő magyar nemzetiségű gyermeket várnak az 

Erzsébet-program „Határtalan túra" elnevezésű magyarországi táboraiba idén 

augusztusban.  A gyerekek 7-10 fős csoportokban jelentkezhetnek. 

 

MOGYE-ügy - Marosvásárhelyen tájékozódott a miniszter 
2013. május 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) tájékozódott az 

egyetem magyar tagozata és román vezetése közötti nézetkülönbségekről szerdán Mihnea 

Costoiu felsőoktatásért és kutatásért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Gigel 

Paraschiv, az oktatási minisztérium államtitkára. Szilágyi Tibor, az egyetem magyar 

rektorhelyettese elmondta: Szabó Béla tagozatvezetővel együtt számokkal bizonyították, 

hogy életképes lenne a magyar tagozat, ha önálló struktúrában szerveznék meg azt. 

 

Új székházba költözött az oktatási támogatásokat osztó RMPSZ 
2013. május 23. – transindex.ro 

Új székhelyre, a csíkszeredai Petőfi utca 4. szám alá költözött a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége Országos Információs Irodája. Az épület földszintjén az RMPSZ 

titkársága, az elnök és tiszteletbeli elnök irodái, valamint az emeleten a gazdasági 

ügyintézés irodái vannak kialakítva. Az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában 

maradt az Országos Programiroda, a Székelyföldi Területi Oktatási Központ, valamint az 

RMPSZ könyvtára. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130523084925/Honlap-indul-a-szorvanymagyarsag-megsegitesere.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/39769-kulhoni-tehetsegeket-tamogato-program
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/39673-ezer-hataron-tuli-magyar-gyermeket-var-az-erzsebet-program
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogye-ugy-marosvasarhelyen-tajekozodott-a-miniszter
http://itthon.transindex.ro/?hir=33007
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Az RMDSZ eddigi leglátványosabb eseményének ígéri a szombati 
kongresszust 
2013. május 23. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság, Nyugati 

Jelen 

Május 25-én, szombaton Csíkszeredában kerül sor a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség feledatkijelölő Kongresszusára. A Csíkszeredai Sportcsarnokban zajló 

eseményen a Szövetség új, módosított alapszabályzatot és programot fogad el. „Az RMDSZ 

24 éves életében a legnagyobb ilyen esemény lesz a csíkszeredai kongresszus, hiszen több 

mint ezer résztvevőre számítunk: 777 küldött, száz meghívott és több mint száz 

sajtómunkatárs lesz jelen” – nyilatkozta ma reggel Kovács Péter főtitkár, kongresszusi 

biztos. 

 

Csak az RMDSZ és a kisebbségek nyújtották be alkotmánymódosító 
javaslataikat 
2013. május 23. – transindex.ro, Szabadság 

Szabálytalanul járt el az alkotmánymódosítási szakbizottság, amikor május 27-ig 

meghosszabbította az alkotmánymódosítási javaslatok leadási határidejét. A képviselőház 

és a szenátus együttes ülésén fogadta el az alkotmánymódosítási bizottság működési 

szabályzatát, amelyben a javaslatok leadási határidejéül május 15-ét jelölte meg. A 

törvényerejű parlamenti döntést pedig a bizottságnak nem áll jogában felülírni - jelentette 

be mai sajtótájékoztatóján, Kolozsváron Máté András Levente képviselő. A testület 

egyedüli RMDSZ-es tagja hozzátette, eddig csak az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek 

csoportja nyújtotta be az alkotmánymódosítás kapcsán megfogalmazott javaslatait a 

szakbizottsághoz. 

 

Kovács Péter: az RMDSZ-kongresszuson ne tüntessenek! 
2013. május 23. – Erdély Ma, Háromszék 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar karának 

létesítéséért küzdő, jelenleg egy hónapos bukaresti tüntetést folytató Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) a hét végi csíkszeredai RMDSZ-

kongresszus ideje alatt nem tűzheti ki a törvényesség betartását kérő, román és angol 

nyelvű óriásplakátot. Mint az elutasító válaszban áll, a kongresszus „a politikai párbeszéd 

és nem a felvonulások, tüntetések fóruma”. 

 

Tüntetést szervez vasárnapra Kolozsvárra a református egyház 
2013. május 23. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

A hívek élő láncával kívánja körbevenni vasárnap délután a kolozsvári alsóvárosi 

református templomot a református egyház, hogy ekképpen tiltakozzon a templom mögé, 

a műemléképület közvetlen szomszédságába tervezett sportkomplexum megépítése ellen. 

Az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján közzétett felhívást a „Kétágú templom" 

lelkészei és gondnoka mellett Kató Béla, az egyházkerület püspöke is aláírta. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33008
http://itthon.transindex.ro/?hir=33008
http://itthon.transindex.ro/?hir=33011
http://itthon.transindex.ro/?hir=33011
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142188&cim=kovacs_peter_az_rmdsz_kongresszuson_ne_tuntessenek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142208&cim=tuntetest_szervez_vasarnapra_kolozsvarra_a_reformatus_egyhaz
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Nyilatkozatban biztosította támogatásáról a tiltakozókat Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke.  

 

A régiósítással kifulladt nemzetállami konstrukciót erőltet a kormány 
2013. május 23. – Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro 

A „kudarc bebetonozását” jelenti a jelenlegi fejlesztési régiók közigazgatási hatáskörrel 

való megerősítése, mondta el Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere szerdán egy 

regionalizáció témában szervezett konferencián. „A regionalizáció- európai, országos és 

helyi kilátások” című konferenciát a Meridián Szakszervezeti Tömb szervezte 

partnerségben a Kovászna Megyei Prefektúrával. 

 

Szatmárnémeti napok magyarok nélkül 
2013. május 23. – maszol.ro 

A több mint negyven százalékban magyarok lakta Szatmárnémeti városünnepének három 

napja alatt a 66 fellépő közül csupán három magyar: Surányi Botond, Caramel és egy 

néptáncegyüttes – derült ki az önkormányzat szerdai ülésén, melyen a városnapok 

programját véglegesítették. A konferansziék közül egyetlen személy sem beszél magyarul.  

 

Csíkszeredába készülnek az RMOGYKE tiltakozói 
2013. május 23. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

Nem érdekli a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) 

tiltakozó csoportját Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester és Kovács Péter RMDSZ-

főtitkár álláspontja, miszerint a szombati pártkongresszus a párbeszéd és nem az utcai 

tiltakozás helyszíne. Ádám Valérián, a civil szervezet titkára elmondta, hogy egy napra 

társaival Bukarestből Csíkszeredába költözteti főhadiszállását és az RMDSZ 

rendezvényének helyt adó sportcsarnok előtt tüntet a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román többségű vezetőségének diszkriminatív 

intézkedései miatt. Mint hangsúlyozta, az RMOGYKE nem a szövetség ellen kíván fellépni, 

hanem a kongresszuson részt vevő Victor Ponta kormányfőt akarja figyelmeztetni a 

vásárhelyi egyetemen uralkodó magyarellenes hangulat veszélyére. 

 

Borbély: nem mondunk le a MOGYE magyar tagozatáról 
2013. május 23. – transindex.ro, maszol.ro 

„Remélem, több politikai akarat van jelenleg mind a kormány, mind pedig a 

szakminisztérium részéről a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) vezetősége közötti nézeteltérések megoldására, mint ezelőtt egy évvel" - 

nyilatkozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke május 24-én, csütörtökön a 

marosvásárhelyi Gaga rádió stúdiójában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142171&cim=a_regiositassal_kifulladt_nemzetallami_konstrukciot_eroltet_a_kormany
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12795-szatmarnemeti-napok-magyarok-nelkul
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/csikszeredaba-jonnek-az-rmogyke-tiltakozoi
http://itthon.transindex.ro/?hir=33015
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Tőkés László köszöntötte az RMDSZ kongresszusát 
2013. május 23. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Tőkés László EP-képviselő csütörtökön nyilatkozatban köszöntötte az RMDSZ 

tanácskozását, amelytől a szövetség "erkölcsi, nemzeti, gazdasági és politikai 

megtisztulását" várja. Tőkés az RMDSZ egyik alapítójaként, volt tiszteletbeli elnökeként és 

az erdélyi Magyar Összefogás (RMDSZ-EMNT) keretében megválasztott európai 

parlamenti képviselőként fejezte ki jókívánságait és elvárásait az RMDSZ iránt. 

Nyilatkozatában egyrészt bírálta az RMDSZ-t, amely szerinte nem képes a paktumokon 

alapuló pártpolitikai korlátait meghaladni és a nemzetpolitika szintjére emelkedni.  

 

A restitúciós törvényről tárgyalt amerikai diplomatákkal Markó Attila  
2013. május 23. – maszol.ro 

Az egyházi javak visszaszolgáltatásáról, illetve az új restitúciós törvény előírásairól tárgyalt 

Markó Attila, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője Douglas Davidson 

rendkívüli követtel (az US State Department Holokauszt és egyházi ügyek 

különmegbízottjával) és Kendra Pace-szel, az Egyesült Államok bukaresti 

nagykövetségének politikai tanácsadójával csütörtökön. A magas rangú amerikai 

diplomata azért látogatott Romániába, hogy figyelemmel kövesse az új restitúciós törvény 

életbelépésének körülményeit, megismerje a különböző politikai pártok, civil szervezetek 

és egyházak véleményét. 

 

Székelyföld – ahogyan egy román újságíró látja 
2013. május 23. – maszol.ro 

A románok és székelyek közötti viszonyról, toleranciáról és annak a hiányáról, 

autonómiáról, vegyes családokról, szélsőséges megnyilvánulásokról készült ötven perces 

dokumentumfilmet sugárzott csütörtökön este 22 órától a TVR1-es csatornája. A film 

készítőjével, Gabriel Geamănuval beszélgetett a maszol.ro. 

 

Kerekes Károly ellenzi Pașcan javaslatát 
2013. május 24. – Krónika 

Ellenzi Marius Pașcan szenátornak a román nemzeti jelképekre vonatkozó javaslatát 

Kerekes Károly RMDSZ-es képviselő. Kerekes Károly csütörtöki marosvásárhelyi 

Sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az új büntetőtörvénykönyv azért nem 

tartalmazza a nemzeti szimbólumok elleni kihágást, mivel az ellentétes lenne az európai 

joggyakorlattal. 

 

Újabb nyelvháború Háromszéken 
2013. május 23. – maszol.ro, Krónika 

A Kovászna megyei prefektúra felszólította a háromszéki önkormányzatot, hogy többé ne 

használja hivatalos dokumentumain a magyar nyelvű fejlécet és ne írjon magyar nyelven. 

Dumitru Marinescu kormánybiztos rámutatott: törvény szerint a hivatalos 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12806-tokes-laszlo-koszontotte-az-rmdsz-kongresszusat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12808-a-restitucios-torvenyrol-targyalt-amerikai-diplomatakkal-marko-attila
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12803-szekelyfold-ahogyan-egy-roman-ujsagiro-latja
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12810-ujabb-nyelvhaboru-haromszeken
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dokumentumokat kizárólag román nyelven lehet megfogalmazni. Hozzátette: a 215/2001-

es helyi közigazgatási törvény arra ad lehetőséget, hogy a tájékoztató anyagokat, illetve a 

települések neveit a kisebbségek nyelvén is kiírják, viszont a hivatalos dokumentumokban 

és hivatalos levelezéskor csak a román nyelvet használhatják.  

 

Erősebb alkotmányos védelem kell a helyi autonómiának 
2013. május 23. – Borboly Csaba – Krónika  

„A helyi autonómia érvényesülésének biztosítása kötelező a helyi önkormányzatok európai 

chartáját aláíró és magára nézve kötelezőnek elfogadó minden egyes államra, így 

Romániára is” – írja Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. 

 

A tévéstábot őrizték, Mózes Árpád sírját viszont nem 
2013. május 23. – Szabadság 

Kisebb magyar televíziós stábbal tartott a Házsongárdi temetőbe Gaal György 

helytörténész, ám belépéskor az őr figyelmeztette: filmezni és fényképezni a temetőben 

csak előzetes engedély alapján szabad. A temetőőrök olyannyira komolyan vették 

„feladatukat”, hogy végül kihívták a helyi rendőrséget. A kedélyeket a Gaal György által 

helyszínre hívott Horváth Anna alpolgármester fellépése csillapította le, aki maga sem tud 

ilyen, a városházának tulajdonított szabályról, amelyről egyébként a temető vezetőségének 

sincs tudomása. A rejtélyes szabály talán a sírrongálásokról, pusztításokról árulkodó újabb 

felvételek napvilágra kerülését lenne hivatott megakadályozni. 

 

ETV-stúdió az RMDSZ Kongresszusán 
2013. május 23. – maszol.ro 

Önálló stúdióval lesz jelen az Erdélyi Magyar Televízió az RMDSZ XI. Kongresszusán, 

szombaton, Csíkszeredában – tájékoztatott csütörtökön az ETV. Az esemény folyamán a 

televízió számos RMDSZ tisztségviselővel és meghívottal közösen elemzi a magyar 

érdekvédelmi szervezet helyzetét és az erdélyi magyarság előtt álló kihívásokat. 

 

Nem tevődik fel az RMDSZ kormányra lépésének a kérdése 
2013. május 23. – Nyugati Jelen 

Nem tevődik fel az RMDSZ kormányra lépésének a kérdése, az alakulat az elkövetkező 

időszakban is ellenzékben fog tevékenykedni, jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi 

elnök csütörtökön. A csütörtökön, Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján Kelement 

megkérdezték, hogy az RMDSZ kormányra lépne-e, amennyiben erre esély adódna. „Ez a 

kérdés nem tevődik fel. Ellenzékben vagyunk, senkivel nem tárgyaltunk, a koalíció nagy, 

több mint 70 százalékos többsége van. Minden koalícióban voltak viták, voltak 

konfliktusok, és a továbbiakban is lesznek” - válaszolta Kelemen. 
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Magyar felirat a román tannyelvű iskolákra is 
2013. május 23. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A nyelvi jogok gyakorlásával kapcsolatos hiányosságra derült fény csütörtökön a 

sepsiszentgyörgyi városi közgyűlés ülésén. Mint kiderült, mulasztásról van szó, de már 

pótolja az önkormányzat. A problémát a testület ülésének végén vetette fel Czegő Zoltán 

EMNP-s tanácstag, aki jelezte, hogy több sepsiszentgyörgyi tanintézmény esetében 

hiányzik a magyar felirat. Czegő kettőt hozott fel példaként, a Constantin Brâncuși 

Iskolaközpontot, valamint a Mihai Viteazul Főgimnáziumot. 

 

Antal: megyefelszámolás és községösszevonás a középtávú cél 
2013. május 23. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy polgármester Antal Árpád szerint nem titok többé, hogy a jelenlegi 

román hatalom középtávú célja a régióátszervezéssel a megyék felszámolása és a községek 

összevonása. Ettől elsősorban több pénzt remélnek. 

 

Nagy a valószínűsége a szenátori mandátum elvesztésének 
2013. május 23. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Egyre növekszik az esélye annak, hogy Olosz Gergely lemondása nyomán egy szenátori 

mandátummal kevesebbel marad az RMDSZ, illetve a kézdi-orbaiszéki magyar választók is 

román honatyával kell megelégedjenek. 

 

Berényi levélben fordult az Európai Parlament képviselőihez 
2013. május 23. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Berényi József, az MKP elnöke levelet intézett az Európai Parlament petíciós bizottsága 

képviselőihez a magyar állampolgárság felvétele miatt hátrányt szenvedett felvidéki 

magyarok érdekében. Berényi levelében közli, a Magyar Közösség Pártja szerint a hatályos 

szlovák szabályozás mind erkölcsi, mind alkotmányos szempontból kifogásolható, és 

alkotmányosság próbáját sem állja ki. A szlovák alkotmány ugyanis rögzíti, hogy senki 

nem fosztható meg állampolgárságától akarata ellenére. 

 

Zárt ülésen tárgyalják a jogfosztottak ügyét 
2013. május 23. – Kossuth Rádió, hirek.sk 

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke elmondta, az EP petíciós bizottsága zárt ülésen 

foglalkozik a magyar állampolgárság felvétele miatt hátrányt szenvedett felvidéki 

magyarok ügyével. Lomnici Zoltán úgy tudja, hogy román javaslatra rendelték el a zárt 

tárgyalást, amelyen a jogfosztottak sem vehetnek részt, nem hallgatják meg azokat az 

embereket, akik azért vesztették el szlovák állampolgárságukat, mert felvették a magyart. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/magyar-felirat-a-roman-tannyelvu-iskolakra-is
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-megyefelszamolas-es-kozsegosszevonas-a-kozeptavu-cel
http://szekelyhon.ro/vilag/nagy-a-valoszinusege-a-szenatori-mandatum-elvesztesenek
http://www.hirek.sk/belfold/20130523125406/Berenyi-levelben-fordult-az-Europai-Parlament-kepviseloihez.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130523113118/Zart-ulesen-targyaljak-a-jogfosztottak-ugyet.html
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100 éves a felvidéki magyar cserkészet 
2013. május 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Pedagógiai konferenciával és a 100 éves történelmet bemutató kiállítás megnyitójával 

kezdődik az évfordulós ünnepségsorozat Komáromban. 1913. május 23-án alakult meg 

Karle Sándor vezetésével Komáromban a Turul cserkészcsapat, mely 1922-ben felvette (és 

máig viseli) Jókai Mór nevét. 

 

Az elnök első éve 
2013. május 23. – Vajdaság Ma 

Május 22-én volt egy éve, hogy Tomislav Nikolić lett az aktuális szerb elnök. Személye és 

eddigi tevékenysége is meglehetősen ellentmondásos, mondták rá már, hogy ő az az elnök, 

aki mindent megcáfol, amit előzőleg állított, ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy 

paradox módon éppen ő az az elnök, aki az aktuális kormánnyal karöltve megpróbálja 

Szerbiát kihúzni a szélsőséges nacionalizmus ingoványából, s aki megpróbálja az ország 

útját az európai normák mentén egyengetni. 

 

Csúrog: A közös főhajtást júniusra halasztják 
2013. május 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Egy hónap múlva kerül sor a szerb és a magyar államfő közös főhajtására Csúrogon – 

ebben állapodtak meg szerdán a két állam képviselői. Nikowitz Oszkárnak, Magyarország 

belgrádi nagykövetének a tájékoztatása szerint a nagykövetség munkatársai a napokban 

ellátogattak a csúrogi dögtemetőnek abba a részébe, ahová az 1944-es ártatlan magyar 

áldozatokat temették el, és ahová a leendő emlékparkot tervezik megépíteni. 

 

Mintaértékűnek nevezte Tabajdi Csaba a szerbiai nemzeti tanácsok 
rendszerét 
2013. május 23. – Vajdaság Ma 

A szerbiai nemzeti tanácsok rendszerét méltatta, és óva intett a vajdasági autonómia 

csorbításától Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő, az EP kisebbségügyi 

munkacsoportjának társelnöke, a munkacsoport csütörtöki strasbourgi ülésén elhangzott 

előadásában. A szocialista képviselő úgy vélekedett: az uniós tagállamok számára is 

példaértékű a Szerbiában a nemzeti kisebbségek számára kialakított személyi elvű 

autonómiamodell, ám az autonómiával járó jogok csak akkor gyakorolhatók, ha a belgrádi 

központi kormányzat biztosítja az ehhez szükséges, alkotmányban garantált anyagi 

forrásokat, kiküszöböli a kisebbségi jogok gyakorlását nehezítő jogszabályi 

ellentmondásokat, és a leghatározottabban fellép az etnikai indíttatású 

bűncselekményekkel szemben. 
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http://www.bumm.sk/82597/ma-100-eves-a-felvideki-magyar-cserkeszet.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5600/Az-elnok-elso-eve.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15493/Csurog-A-kozos-fohajtast-juniusra-halasztjak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15496/Mintaertekunek-nevezte-Tabajdi-Csaba-a-szerbiai-nemzeti-tanacsok-rendszeret.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15496/Mintaertekunek-nevezte-Tabajdi-Csaba-a-szerbiai-nemzeti-tanacsok-rendszeret.html
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Új Jogi Kar Szabadkán 
2013. május 23. – Magyar Szó 

Az újvidéki Igazságszolgáltatási és Gazdasági Jogi Kar 2013. március 22-én megkapta a 

működési engedélyt szabadkai részlege számára is. A felsőoktatási intézmény a Pátria 

szállóval szembeni Sárgaház épületében fog működni, azaz már működik is. Várja a leendő 

elsőéves hallgatókat júniusban, az átiratkozás pedig már folyamatban van. Az 

akkreditációval nem rendelkező egyetemekről és más egyetemekről is, mind Szabadkáról, 

mind Vajdaság, Szerbia területéről is nagy az érdeklődés az átiratkozás iránt erre a Karra. 

 

Évente 30 ezer fővel csökken Szerbia lakossága 
2013. május 23. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A természetes fogyás és az elvándorlás miatt évente mintegy harmincezer fővel csökken 

Szerbia lakossága – számolt be egy belgrádi demográfiai konferenciáról a Danas napilap 

internetes oldalán. A népességfogyás súlyos gondokat okoz Szerbiában: egyre kevesebb 

aktív korúnak kell eltartania az arányaiban növekvő időseket. A munkaképes lakosság 

legnagyobb része 55 és 59 év közötti. Egy nyugdíjasra pedig a legújabb adatok szerint 1,47 

aktív korú dolgozó jut. 

 

Díszpolgárrá avatták Gulácsy Lajos püspököt 
2013. május 24. – Kárpátalja 

Május 18-án a Munkácsi Városnapok nyitányaként került sor a díszpolgári címek 

kiosztására. A KMKSZ Munkácsi Városi Alapszervezete, a Munkácsi Szent István Római 

Katolikus Líceum, valamint a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola felterjesztése 

alapján Gulácsy Lajos nyugalmazott és tiszteletbeli református püspököt díszpolgárrá 

avatta a Munkácsi Városi Tanács, s az ünnepségen elsőként az egyházi személyiség vehette 

át a díszpolgári érmet és oklevelet a város polgármesterétől, Lengyel Zoltántól. 

 

Zászlóbontás Mezőváriban  
2013. május 24. – Kárpátalja 

Május 21-én Mezőváriban a Rákóczi-szabadságharc kezdetét jelentő, 1703. május 21-i 

zászlóbontás 310. évfordulójára szervezett emlékünnepséget a KMKSZ helyi 

alapszervezete, a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola, valamint a Pro Cultura 

Subcarpathica Civil Szervezet. Az emlékünnepségre a református templom melletti téren 

került sor. 

 

Orosz Géza: sok a teendő, de vállalom 
2013. május 24. – Kárpátalja 

Beregszásznak szüksége van egy új lendületet hozó, szakmailag felkészült, tisztességes és 

emberséges polgármesterre, aki szakértő csapatával élhetőbbé, szebbé és tisztábbá 
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http://www.karpataljalap.net/2013/05/24/diszpolgarra-avattak-gulacsy-lajos-puspokot
http://www.karpataljalap.net/2013/05/24/zaszlobontas-mezovariban
http://www.karpataljalap.net/2013/05/24/orosz-geza-sok-teendo-de-vallalom
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változtathatja a várost – mondja Orosz Géza építészmérnök, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség polgármesterjelöltje, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektorhelyettese, aki 49 évesen, több mint 10 éves városvezetői tapasztalattal a 

háta mögött vállalkozna szülővárosa vezetésére. 

 

Babják szavazatokat vásárol – állítja a Mukachevo.net 
2013. május 24. – Kárpátalja 

A Mukachevo.net hírportál szerint az utóbbi napokban Beregszászban tömeges méreteket 

öltött az UMDSZ által jelölt és a hatalompárt, a Régiók Pártja által is támogatott 

polgármesterjelölt, Babják Zoltán melletti szavazatvásárlás. A portál szerint a régiósok új 

módszert vetettek be: a polgármesterjelölt megbízottai házról házra járva felajánlják a 

szavazópolgároknak egy úgynevezett „szerződés” aláírását, amely szerint elkötelezik 

magukat, hogy Babjákra adják voksukat, és ezért 100 hrivnyát kapnak. 

 

Nagyobb kompetenciát az intézet tanácsának 
2013. május 23. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsának ülésén elfogadták a 2012-es évi 

zárszámadást, döntöttek a felelős szerkesztői pályázat kiírásáról és szóltak az intézmény 

alapokmányának módosításáról. 

 

Bécsi Magyar Táncház 
2013. május 23. – Volksgruppen 

Május 24-én kalotaszegi zenészekkel és táncosokkal kerül megrendezésre a Balassi Intézet 

- Collegium Hungaricum és a Napraforgók táncegyüttes közös táncháza. A tánclépések 

oktatását a már jól ismert művészek Muszka György és Ilona vállalják fel. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6341
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/182888/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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