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RMDSZ-kongresszus – Semjén: Magyarország sikeres Romániában érdekelt 
2013. május 25. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Magyarország abban érdekelt, hogy Románia sikeres legyen, és az erdélyi magyarság 

szülőföldjén otthon érezze magát – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke szombaton Csíkszeredában, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 11. kongresszusán elmondott beszédében. 

 

Répás: a magyar kormány támogatja a magyar identitás megőrzését célzó 
egyházi munkát 
2013. május 24. - MTI 

A magyar kormány arra törekszik, hogy támogassa a diaszpóra szervezeteit és az ott 

működő egyházakat abban a munkában, amelyet a magyar identitás és a magyarsághoz 

tartozás megőrzésében és továbbörökítésében végeznek. Erről Répás Zsuzsanna telefonon 

nyilatkozott az MTI-nek, miután a Torontói Református Diaszpóra Konferencián előadást 

tartott a Magyar Diaszpóra Tanács és az egyházak együttműködése címmel. A háromnapos 

tanácskozásra az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeztek küldöttek. 

 

Répás: minden magyarra számít a kormány 
2013. május 25. – MTI 

A magyar kormány minden magyarra számít, minden magyart számon tart, bárhol is él a 

világban, és szeretne abban segíteni, hogy megélhesse a magyarsághoz való tartozását - 

mondta Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikai helyettes államtitkár, aki szombaton 

Ottawában részt vett a nemzeti összetartozás napi ünnepségen.  Répás Zsuzsanna 

tiszteletre méltónak nevezte azt a tevékenységet, amit a kinti magyar szervezetek végeznek, 

mert sok ezer kilométerre az anyaországtól nehezebb megőrizni a magyarsághoz való 

tartozást és nehezebb fenntartani a kötődést. 

 

Törvénytervezetet nyújt be az RMDSZ Székelyföld autonómiájáról 
2013. május 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Törvénytervezetet nyújt be az RMDSZ a Székelyföld területi autonómiájáról - jelentette ki 

szombaton az RMDSZ csíkszeredai kongresszusát záró sajtótájékoztatón Kelemen Hunor. 

Az RMDSZ elnöke szerint a következő időszakban ez lesz az egyik nagy feladata a 

szövetségnek.  

 

Pásztor: A nemzeti tanácsokról szóló törvény jó példaként szolgálhat a 
régióban 
2013. május 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény jelentős intézményi keretet jelent 

a többség és a kisebbség viszonyának kérdése kapcsán, alkalmazása pedig előfeltétele a 

stabilitás megőrzésének és növelésének – jelentette ki Pásztor István, a vajdasági 

parlament elnöke az Európai Parlamentben, Strasbourgban. Pásztor az EP kisebbségügyi 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/24/16/Repas_a_kormany_tamogatja_a_magyar_identitas_meg_rzeset.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/24/16/Repas_a_kormany_tamogatja_a_magyar_identitas_meg_rzeset.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/kulfold/20130525165411/Repas-minden-magyarra-szamit-a-kormany.html
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munkacsoportjának ülésén hangsúlyozta, a nemzeti tanácsok munkája és működése 

mindennapjaink pozitív példája ahhoz képest, amiről ezekben a mindennapokban 

beszéltek az elmúlt két évtizedben. 

 

A magyar EP-képviselők segítségét kéri Tamás Ilonka néni 
2013. május 24. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyar európai parlamenti képviselők segítségét kéri a szlovák állampolgárságától 

megfosztott 101 éves felvidéki tanítónő, aki nem utazik Brüsszelbe, mivel az EP petíciós 

bizottságának a jogfosztott felvidéki magyarok ügyét tárgyaló zárt ülésén az érintettek nem 

vehetnek részt. Szeretné megkérni a petíciós bizottság magyar tagjait és az összes magyar 

európai parlamenti képviselőt, jelenjenek meg a bizottsági meghallgatáson, és 

jelenlétükkel, hozzászólásaikkal is foglaljanak állást a Szlovákiában élő magyar 

állampolgárságot felvett személyek jogfosztásának, fokozódó üldöztetésének a 

megszüntetése mellett. 

 

Öt határon túli magyar pedagógusszervezet részesül támogatásban 
2013. május 25. – MTI 

Összesen negyvenmillió forinttal támogat öt külhoni magyar pedagógusszervezetet az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkársága. A Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége 19 millió, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 6,9 

millió, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 5,6 millió, a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesülete 2,5 millió, míg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 6 millió 

forint támogatásban részesül. 

 

RMDSZ-kongresszus – Ponta: az alkotmány is szentesítheti, hogy a romániai 
magyarok az ország részei 
2013. május 25. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

A Romániát nemzetállamként meghatározó alkotmány első cikkelyének megváltoztatására 

nincs reális esély, de olyan módosításra igen, amely garantálja, hogy a romániai magyarok 

az ország részei, egyenlő és legitim polgárai – hangoztatta Victor Ponta román 

miniszterelnök, a Bukarestben kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke szombaton 

Csíkszeredában, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 11. kongresszusán. 

 

Semjén és Rogán: természetes, hogy itt vagyunk 
2013. május 25. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

Ahol a magyarság, a magyarság képviselői ott vannak, nekünk is ott a helyünk – szögezte 

le Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese az RMDSZ kongresszusának 

megkezdése előtt. 
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Itthon, fiatalon mozgalom: Szakmai vonalra kell terelni az erdélyi 
ifjúságpolitikát 
2013. május 25. – Erdély Ma 

Ismertették álláspontjuk az Itthon, fiatalon mozgalom képviselői az RMDSZ csíkszeredai 

Kongresszusán. A mozgalom arra hivatott, hogy a jelenleg érdektelen csoportokat bevonja 

a közéletbe és aktív közösségi tevékenységre biztassa őket. Az erdélyi magyar ifjúság 90%-

a nem tagja egyetlen ifjúsági szervezetnek sem. 

 

Háromszéki polgármesterek az RMDSZ-kongresszuson 
2013. május 25. – Erdély Ma, Háromszék 

Háromszékről kilencven küldött vesz részt az RMDSZ csíkszeredai kongresszusán, köztük 

36 polgármester – jelentette be pénteken Tamás Sándor, a szövetség háromszéki 

szervezetének elnöke, aki szerint az RMDSZ önkormányzati vezetői viszik a hátukon 

Székelyföld ügyét, hiszen az MPP-nek és az EMNP-nek kevés a településvezetője. 

 

RMDSZ kongresszus: „a tulipánt semmi sem takarhatja el” 
2013. május 26. – transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Mindenki szerette a szövetséget, sőt, még a székely zászlót is. A Székelyföld-központú, 

személyi tét nélküli rendezvényen kritikus hangokat csak elvétve lehetett hallani. 

 

Eltérő véleményük van a régiósítással kapcsolatban a román pártok 
vezetőinek 
2013. május 26. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az RMDSZ 11-ik kongresszusán több meghívott is beszélt a regionalizációról: Victor Ponta 

miniszterelnök elmondta, hogy nem lehet csak az etnikai kritériumok alapján felállítani a 

régiókat, az identitás megőrzése mellett a gazdasági fejlesztési lehetőségeket is figyelembe 

kell venni. Ezzel szemben Vasile Blaga, a Demokrata Liberális Párt elnöke szerint a 

régióátszervezés kapcsán a történelmi, kulturális és földrajzi kritériumokat kell figyelembe 

venni, ellenkező esetben uniós standardokat is megsért Románia. 

 

Kovács Péter: társadalomszervezés és szervezetépítés – ez a kulcsa egy 
sikeres RMDSZ-nek 
2013. május 25. – Erdély Ma 

Kovács Péter főtitkár a 2013. május 25-i, 11. RMDSZ Kongresszusán elhangzott 

felszólalásában a két évvel ezelőtti nagyváradi Kongresszus döntése nyomán megalakult 

Főtitkárság társadalomszervezési és a szervezetépítési szerepére világított rá, majd az 

ebben a vonatkozásban elért eredmények egy részéről beszélt. 
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Borbolyt lejárató levelet küldtek ki ismeretlenek az RMDSZ-kongesszus előtt 
2013. május 25. – transindex.ro 

Kelemen Hunor a ludasmatyi.hr@citromail.hu e-mailcímről bizonyos gyergyói- és 

udvarhelyi RMDSZ-esek nevében kiküldött, és a sajtóban megjelent levélről beszélve 

elmondta, megtévesztő és rágalmazó információk jelentek meg Borboly Csaba személyét 

illetően. Az RMDSZ elhatárolódik ettől a levéltől. Bende Sándor, a Gyergyó Területi 

RMDSZ elnöke is nyilatkozott a levélről, amely kapcsán elmondta, a névtelen 

„karaktergyilkos” feladó „gyalázkodó futamokat zúdított” Borboly Csaba Hargita megyei 

tanácselnökre, agresszív minősítései elől az RMDSZ más országos vezetői sem kivételek. 

 

A MOGYÉ-ért tüntetett az RMDSZ kongresszus előtt Ádám Valérián 
2013. május 25. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

Victor Ponta miniszterelnök tartassa be a magyar oktatás szervezésére megkötött 

megállapodást – követelte Ádám Valérián a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület titkára az RMDSZ kongresszus előtt, ő és társa a 

csíkszeredai sportcsarnok parkolójának bejáratánál felállított banner előtt tüntettek. 

 

Borbély: a labda a MOGYE térfelén van 
2013. május 25. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

A MOGYÉ-ért tüntetők követelései kapcsán reagált újságírói kérdésre Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke, szerinte a magyar karok indítása az egyetem vezetőségén múlik. 

„Tavaly szeptemberben volt egy 7 pontos egyezmény, amit a mi közbenjárásunkra írtak alá 

Marosvásárhelyen, most a labda az egyetem térfelén van. Ez a hétpontos egyezmény arról 

szól, hogy meg kell alakuljanak a magyar karok, reméljük, hogy már jövő héten, miután 

volt két tárgyalás a miniszterrel, a miniszterelnökkel is meg tudjuk tárgyalni, és reméljük, 

hogy változtat az álláspontján a MOGYE vezetősége, hiszen rajtuk múlik” – mondta 

Borbély László. az RMDSZ politikai alelnöke. 

 

Nincs kétnyelvűség a marosvásárhelyi iskolákban 
2013. május 25. – Erdély Ma 

A kétnyelvűségért, többnyelvűségért próbálnak tenni a szülők Marosvásárhelyen, egyelőre 

úgy tűnik, mindhiába. Kérésük egyszerű: azt szeretnék, hogy abban az iskolában, ahová 

gyerekeik járnak, románul és magyarul is legyen kiírva például az, hogy director-igazgató, 

vagy secretariat-titkárság. Hiszen szerintük ez alanyi jogon is megilleti őket. A helyzetről a 

Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) részéről Horváth-Kovács Ádámmal beszélgettek, 

aki szülőként is kiveszi a részét a kétnyelvűségi harcban. 
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A Kolozsvári Magyar Napok szervezőbizottsága már januárban meghívta 
Orbán Viktort a rendezvényre 
2013. május 24. – transindex.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok (KMN) szervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület négy 

hónappal korábban, január 22-én hivatalos meghívót küldött Orbán Viktornak, 

Magyarország miniszterelnökének, amelyben arra kérte fel, hogy tisztelje meg jelenlétével 

a negyedik alkalommal megszervezett rendezvénysorozatot. 

 

Háromnyelvű utcanévtáblák kerülnek Kisbács utcáira 
2013. május 24. – maszol.ro 

Háromnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki a Kolozs megyei Kisbács községben, 

tájékoztatott a Kolozsvári Televízió. A kezdeményezés egyedülálló a megyében, de 

Erdélyszerte is úttörőnek számít. A helyi önkormányzat egyetlen ellenszavazatot sem 

számlált a 83 utcanevet érintő tervezet elfogadásánál. 

 

Az oktatás helyzetéről tanácskoztak Hargita megyében  
2013. május 24. – maszol.ro 

A Hargita megyei tanintézetek igazgatóit és a polgármestereket hívta értekezletre a megyei 

tanfelügyelőség csütörtökön. A csíkszeredai Pedagógusok Házában rendezett találkozón 

Hargita Megye Tanácsa részéről is érkeztek meghívottak. Az oktatási törvény azon 

részleteit, amelyek az önkormányzatok szerepére hivatkoznak az oktató-nevelő 

tevékenység megszervezésében és lebonyolításában, Bartolf Hedwig főtanfelügyelő 

ismertette. 

 

Magyarországi továbbképzésekre jelentkezhetnek a pedagógusok 
2013. május 24. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Június hetedikéig jelentkezhetnek a pedagógusok a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ) révén a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával zajló magyarországi továbbképzésekre. 

 

Polgári kezdeményezés az európai kisebbségekért 
2013. május 24. – Bálint Zsombor – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ javaslatára indított kezdeményezésről a FUEN elnöke, a dániai német 

kisebbség képviselője, Hans Heinrich Hansen számolt be a marosvásárhelyi Bernády 

házban tartott pénteki sajtótájékoztatón, ahol vele volt a szervezet alelnöke, Jan Didriksen, 

illetve a házigazda RMDSZ részéről Borbély László képviselő. 

 

Tiltakozik az SZNT elnöke a közigazgatás tervezett átalakítása ellen 
2013. május 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint a román kormány által tervezett 

közigazgatási átalakítás megvalósítását - jelen formájában - nem szabad megengedni. 
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Izsák Balázs pénteki budapesti előadásában kifejtette: a román kormány kettős játékot űz, 

bár Victor Ponta miniszterelnök korábban megígérte, hogy minden nemzetközi 

kötelezettségvállalást tiszteletben tartanak és szakmai kritériumokat helyeznek előtérbe az 

átalakításkor, a tervezet nem ezt mutatja. 

 

A magyar nyelvű orvosképzésért tüntettek Csíkszeredában 
2013. május 25. – Erdély Ma, Krónika 

Teljes anyanyelvű oktatást a MOGYE-n feliratú fehér orvosi köpenyben és egy 8x2 méteres 

plakáttal kívánta felhívni a figyelmet két fiatal orvos a marosvásárhelyi egyetemen 

tapasztalt törvénytelenségekre. A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE) figyelemfelkeltő akciójának célja, hogy a miniszterelnök 

tudomására hozzák a vászonra felírtakat: „Törvényességet a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen! Kérjük a román kormány beavatkozását az új tanügyi törvény 

multikulturális egyetemekre vonatkozó rendelkezéseinek betartására!”. 

 

Történelmi régiók igen, Székelyföld nem 
2013. május 26. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Szükség van az ország új adminisztratív felosztására, de csakis a történelmi régiók 

visszaállításával; közöttük azonban semmi keresnivalója az önálló Székelyföldnek – 

nagyjából ez volt a két leginkább hangoztatott tétel, ami felmerült a marosvásárhelyi Petru 

Maior Egyetem hét végi, regionalizációról szóló konferenciáján. Maros, Hargita és 

Kovászna megye különválasztása még azon román felszólalók számára is 

elfogadhatatlannak tűnik, akik eddig óvták magukat a magyarellenes megnyilatkozásoktól. 

 

Dokumentumfilm a székelyekről 
2013. május 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro, Nyugati Jelen 

Ötvenperces dokumentumfilmet mutatott be A mi székelyeink címmel csütörtök este a 

román közszolgálati televízió a székelyföldi magyar–román együttélésről, az 

autonómiatörekvésekről. Gabriel Geamanu, a film készítője arra a kérdésre kereste a 

választ, valóban időzített bombának tekinthető-e a Székelyföld kérdése. 

 

Marosvásárhelyi Rádió: egész nap magyarul középhullámon is 
2013. május 26. – Krónika 

Vásárhelyen és környékén már középhullámon is vételezhető a Marosvásárhelyi Rádió 

egész napos magyar adása. Az RMDSz-kongresszuson szombaton elhangzott, szerepel a 

szövetség  javaslatai között, hogy a Kolozsvári Rádiónak is legyen 24 órás magyar adása. 

 

Dorin Florea Orbán Viktornak ír levelet a Digitális Város-ügyben 
2013. május 26. – Erdély Ma 

Dorin Florea városvezető levélben szándékszik tájékoztatni Orbán Viktort arról, hogy az 

USL-RMDSZ-többségű tanács keresztbe tett a Digitális Város projektnek. Dorin Florea 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142329&cim=a_magyar_nyelvu_orvoskepzesert_tuntettek_csikszeredaban
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tortenelmi-regiok-igen-szekelyfold-nem
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/dokumentumfilm-a-szekelyekrol
http://kronika.ro/kultura/marosvasarhelyi-radio-egesz-nap-magyarul-kozephullamon-is
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142364&cim=dorin_florea_orban_viktornak_ir_levelet_a_digitalis_varos_ugyben
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reményét fejezte ki, hogy a magyar kormány támogatásával létrehozott Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem professzorai nem engedik azt, hogy „a politika térdre 

kényszerítse” őket. 

 

Egy székely zászló viszontagságai Kolozsváron 
2013. május 26. – maszol.ro 

Kétszer is leszedették a hétvégén elkezdődött Kolozsvár Napokon egy szovátai kézműves 

standjára kitűzött székely zászlót a hatóságok, annak ellenére, hogy más standokon 

vidáman loboghattak idegen államok zászlajai is. A polgármesteri hivatal alkalmazottai és 

a csendőrök első alkalommal áruelkobzással és rendőrségi előállítással fenyegetőzve vették 

rá Tóth Ferenc karikásostor-árust, hogy távolítsa el a székely szimbólumot, második 

alkalommal már szép szóval sikerült meggyőzniük, hogy vegye le a lobogót.  

Elvész a háromszéki szenátori mandátum? 
2013. május 27. – Krónika 

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

mandátummal kevesebbel marad az RMDSZ, a kézdi-orbaiszéki magyar választókat pedig 

csak egy román honatya fogja képviselni. Ide a honatyák jogállását szabályozó új törvény 

hatályba lépése vezethet, amely szerint egy mandátum megüresedése esetén nem írnak ki 

választásokat azokban a kerületekben, ahonnan két képviselő vagy szenátor jutott be a 

parlamentbe. 

 

Tőkés László: Bauer tette áldozat az igazságért 
2013. május 27. – Krónika 

Amikor Bauer Sándor 17 éves ipari tanuló felgyújtotta magát, az nem öngyilkosság, hanem 

áldozat volt, „értünk és helyettünk elkövetett katartikus tett” – mondta Tőkés László 

korábbi királyhágómelléki református püspök, az Európai Parlament néppárti képviselője 

szombaton Budapesten. 

 

Politikai döntés születhet a felvidéki jogfosztottak ügyében 
2013. május 24. – Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

Az uniós eljárásjog megsértése történik azzal, hogy a sajtó és a nyilvánosság teljes 

kizárásával kívánják lefolytatni azt az ülést, melyet a magyar állampolgárság felvétele 

miatt meghurcolt felvidéki magyarok ügyében hívtak össze – véli Bagó Zoltán. A fideszes 

EP-képviselő a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: a cél egyértelműen az, hogy a zárt 

ajtók mögötti meghallgatással minél gyorsabban lezárják a szlovákiai jogfosztások ügyét. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12897-egy-szekely-zaszlo-viszontagsagai-kolozsvaron
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elvesz-a-haromszeki-mandatum
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/39784-politikai-dontes-szulethet-a-felvideki-jogfosztottak-ugyeben
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MKP: Frontális támadás készül az önkormányzatok ellen 
2013. május 24. – Új Szó 

A megyerendszer megváltoztatásával frontális támadás készül az önkormányzatok ellen 

Farkas Iván, az MKP alelnöke szerint. Közleményében hangsúlyozta: az MKP a kormány 

javaslatával szemben azt szeretné, ha a megyei önkormányzatok megerősödnének. 

 

Berényi József megyei elnökjelölt lehet 
2013. május 24. – Felvidék Ma 

Nyékvárkonyban tartotta dunaszerdahelyi járási konferenciáját a Magyar Közösség Pártja. 

A tanácskozás fő programpontja az év végén sorra kerülő megyei választások jelöltjeinek 

megválasztása volt. A dunaszerdahelyi járási konferencia megyei elnökjelöltre is javaslatot 

tett, mégpedig az országos pártelnök, Berényi Józsefre, akinek jelölését a küldöttek 92,5 

százaléka támogatta. 

 

Bemutatták Csáky Pál új könyvét 
2013. május 24. – Új Szó 

Az élet szülte valós történeteken keresztül mutatja be a felvidéki magyarság helyzetét, 

világlátását, az elmúlt évtizedekben megélt problémáit és mindennapi sorskérdéseit Csáky 

Pál legújabb, Csend és lélek című könyve. 

 

Mečiar kormányra lépett volna az MKP-val, a KDH elszúrta 
2013. május 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Érdekes kulisszatitkokról rántotta le a leplet a veterán szlovák politikus, Ján Čarnogurský 

új könyvében. Eszerint 2006-ban néhány órán és egyetlen szavazaton múlt, hogy végül 

Fico, Slota és Mečiar együtt került hatalomra, a KDH bénaságának köszönhetően. A 

Bugár-Csáky-Duray fémjelezte Magyar Koalíció Pártját mindenki akarta a kormányba, 

Robert Ficót és Ján Slotát kivéve. Maga Vladimír Mečiar is az SDKÚ-KDH-MKP felállást 

preferálta, ezzel Fico pártja kisebbségben maradt volna, hiába nyerte meg a választásokat. 

 

Kerekasztalt rendez a JóMóD az iskolarendszerről 
2013. május 25. – bumm.sk, hirek.sk 

A Jókai Mór Diákkör (JóMóD) május 28-án az iskolarendszer legfontosabb kérdéseire 

összpontosító kerekasztal-beszélgetést rendez a Rév-Magyar Kultúra Házában. A 

résztvevők a meghívott szakemberektől többek között arra kaphatnak választ, hogy milyen 

hatással  iskolarendszerünk a közösségünkre, vannak-e erre vonatkozóan mítoszok és 

tévhitek, s hogy jó-e a szlovákiai magyar oktatás színvonala. 

 

Cserkésznap: több mint 300 ünneplő 
2013. május 26. – bumm.sk, Új Szó 

Május 23-25. között Komáromban ünnepelte a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a 

felvidéki magyar cserkészet megalakulásának 100. évfordulóját. A Szlovákiai Magyar 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/05/24/mkp-frontalis-tamadas-keszul-az-onkormanyzatok-ellen
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/39794-berenyi-jozsef-megyei-elnokjelolt-lehet
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/05/24/bemutattak-csaky-pal-uj-konyvet
http://www.bumm.sk/82687/meciar-kormanyra-lepett-volna-az-mkp-val-a-kdh-elszurta.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130525165906/Kerekasztalt-rendez-a-JoMoD-az-iskolarendszerrol.html
http://www.bumm.sk/82720/cserkesznap-tobb-mint-300-unneplo.html
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Cserkészszövetség idei munkája a százéves évforduló jegyében telik. A Duna Menti 

Múzeumban található cserkészkiállítás június 22-ig tekinthető meg. 

 

A háromezredik eskütevő Belgrádban 
2013. május 24. – Magyar Szó 

Csütörtökön a belgrádi magyar külképviseleten Nikowitz Oszkár nagykövet ünnepélyes 

keretek között átnyújtotta a honosítási okiratot a háromezredik eskütevőnek. A magyar 

állampolgárságot igazoló dokumentum boldog tulajdonosa Rancz János 46 éves pancsovai 

villanyszerelő vállalkozó, aki szüleivel együtt fogadott hűséget Magyarországnak. A 

nagykövet az állampolgárságot tanúsító okirat átnyújtásakor egy üveg, hungaricumnak 

számító magyar pálinkát is ajándékozott a háromezredik honosítottnak. 

 

Falunapot ünnepelnek Bácskossuthfalván 
2013. május 24. – Vajdaság Ma 

A vendégház átadásával falunapi ünnepségsorozat kezdődött Bácskossuthfalván. Ebben a 

helyi közösségben minden évben május utolsó hétvégéjén tartják a település ünnepét, 

ekkor emlékeznek arra a 334, Karcagról, Jászkisérről és Kunmadarasról érkezett családra, 

akik 1786-ban Ómoravica pusztát betelepítették. 

 

Hamis nevek a listán 
2013. május 24. – Magyar Szó 

A Demokrata Párt szabadkai szervezete a tartományi kormány leváltására és új választások 

kiírására gyűjtött aláírásokkal kapcsolatos visszaélésekről tartott sajtótájékoztatót. Szántó 

Róbert, a DP tartományi parlamenti képviselője elmondta, az összegyűjtött aláírásokat a 

hatalmi koalíció adta át, élén a Szerb Haladó Párttal, de mint azt a Demokrata Párt 

megállapította, a listán szereplő aláírások egy része hamis. A sajtótájékoztatón három 

szabadkai polgár is megjelent, akiknek neve ugyan szerepel a listán, azonban állítják, nem 

írtak alá semmit. 

 

Pozitív példával a szecesszióért 
2013. május 25. – Magyar Szó 

Város a kultúra, a gazdaság és a politika mezsgyéjén címmel tartottak pénteken 

szemináriumot a szabadkai városházán. A kétnapos rendezvény nyitónapján 

spanyolországi, szlovéniai, ausztriai, romániai, magyarországi és hazai szakemberek 

tartottak előadást a szakmai összejövetelen, amelynek szervezője a magyarországi Teleki 

László Alapítvány, társszervezői pedig a szabadkai önkormányzat és a Mosolyogj 

Szabadkára! civil szervezet. A rendezvényt a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap 

mellett a nemzetközi szecessziós városok hálózata is támogatta. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1983/kozelet/97066/A-h%C3%A1romezredik-esk%C3%BCtev%C5%91-Belgr%C3%A1dban.htm
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Padé: Átadták a Közegellenállás riportpályázat díjait 
2013. május 25. – Vajdaság Ma 

Nagyszabású ünnepség keretében adták át szombaton este Padén a Takáts Rafael Magyar 

Kultúrkör által Keszég Károly újságíró, a Napló hetilap főszerkesztője emlékére 15. 

alkalommal meghirdetett Közegellenállás című riportpályázat díjait. A Klemm József, az 

Újvidéki Rádió magyar nyelvű műsorainak főszerkesztője, Juhász Attila tanár és Bartus 

Bella, a tavalyi riportpályázat legjobbja alkotta bírálóbizottság döntése értelmében az első 

díjat a Vajdaság Ma, a Magyar Szó, az Újvidéki Rádió és a Vajdasági Televízió újságírója, 

Máriás Endre érdemelte ki a Diákmunka egyetemistáknak című riportjáért. 

 

Heinz Wilhelm: Jók a kilátások, hogy kijelöljék Szerbia számára a csatlakozási 
tárgyalások kezdetének időpontját 
2013. május 25. – Vajdaság Ma 

Heinz Wilhelm belgrádi német nagykövet ma úgy értékelte, hogy Szerbia jó úton halad 

afelé, hogy az EU tagjává váljon, és jó kilátásai vannak arra, hogy kijelöljék számára az EU-

s csatlakozási tárgyalások megkezdésének az időpontját. Wilhelm a szerbiai parlamentben, 

a Duna Parlamentáris Konferencia résztvevőihez szólva rámutatott, hogy Guido 

Westerwelle német külügyminiszter a héten tett belgrádi látogatása során építő jellegű 

megbeszélést folytatott a szerb politikusokkal. 

 

Ki a felelős a választási csalásért? 
2013. május 25. – Magyar Szó 

Egy éve annak, hogy szavazatvásárlás történt Újvidéken, erről mindenki tud, de senki sem 

kapott feleletet arra, hogy ki a felelős ezért – mondta bevezetőjében Aleksandar Kravić, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga városi bizottságának elnöke, a párt pénteki 

sajtótájékoztatóján. Robert Kolar, a VSZL választási stábjának az elnöke elmondta, 

Újvidéken elképesztő állapotok uralkodnak, a kommunális helyzet katasztrofális, a városi 

parlament olyan deklarációkat hoz, amelyekhez semmi köze, a közvállalatok lemezek 

kiadását finanszírozzák. A VSZL választási stábjának az elnöke kifejtette, Újvidéken 

folytatódik a szavazatvásárlás, és a szerbiai többpártrendszer történetében az eddigi 

legnagyobb szavazatvásárlásra folynak az előkészületek. 

 

A DP és az LDP választásokra számít 
2013. május 26. – Magyar Szó 

Az LDP síkraszáll az előrehozott választások mellett, amelyeket szerintük rögtön azután ki 

kellene írni, miután az EU dönt arról, hogy jóváhagyja-e Szerbia számára a csatlakozási 

tárgyalások kezdetének időpontját. Čedomir Jovanović pártelnök Zimonyban elmondta, 

hogy az aktuális hatalomnak nincs potenciálja egy olyan életszerű politikához, amely 

megváltoztatná az országot. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15512/Pade-Atadtak-a-Kozegellenallas-riportpalyazat-dijait-.html
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Júniusban megkapjuk a várva várt dátumot? 
2013. május 26. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Június végén Szerbia szempontjából bátorító döntés születik – nyilatkozta a Magyar 

Szónak Varga László. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, 

az Integrációs Bizottság elnökhelyettese szerint a Brüsszelben aláírt dokumentum 

alkalmazásáról szóló megállapodás nagy lépés volt. Amennyiben pedig a végrehajtás is a 

megfelelő ütemben halad, Németország is támogatja majd Szerbia EU-integrációját. Varga 

László hozzátette: valamikor év végén megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások. 

 

Hogy jobban tanítsanak a tanítók 
2013. május 26. – Pannon RTV 

Második alkalommal rendezték meg a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a 

módszertan oktatásának hatékonysága a tanítók és óvópedagógusok minőségesebb 

képzésében elnevezésű konferenciát. A Kárpát-medence és az egykori Jugoszláv 

tagállamokból egyaránt érkeztek vendégek. A tanítás módszertanáról szóló konferencián 

minden tudományterület képviseltette magát, olyan professzorok érkeztek Szabadkára, 

akik az adott tantárgy módszertanát kutatják. Az előadók és szervezők fontosnak találják a 

tanítás megreformálását, újítását. 

 

Új híd a Hansági-főcsatornán 
2013. május 26. – Volksgruppen 

Felavatták szombaton a Hansági-főcsatornán átívelő, báró Berg Gusztáv nevét viselő 

negyvenméteres hidat, amely a térség személy-és biciklis forgalma mellett a 

határonátnyúló kerékpáros turizmust szolgálja. Hans Niessl, a projektet vezető 

Burgenland tartományfőnöke az eseményen azt emelte ki: a tartomány tovább kívánja 

folytatni partnereivel a korábban elindított együttműködéseket, mivel ezek mind azt a célt 

szolgálják, hogy a felnövekvő nemzedékeknek jobb életet teremtsenek. 

 

Esterházy-emlékünnepség a morvaországi Mírovban, Csáky orgonázott 
2013. május 25. – bumm.sk 

Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai magyarság két világháború közötti vezető politikusára 

emlékeztek szombaton a morvaországi Mírovban, Esterházy halálának színhelyén 

csehországi és szlovákiai magyarok. A szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

koszorúját Csáky Pál vezetőségi tag, egykori elnök helyezte el az emlékhelyen. 
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Törökül is megjelent az Egri csillagok 
2013. május 26. – MTI 

Megjelent török fordításban Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye. A művet Erdal 

Şalikoglu, Magyarországon tanult orvos ültette át török nyelvre. A könyv az isztambuli 

Török-Magyar Baráti Társaság gondozásában, Magyarország Külügyminisztériumának 

támogatásával jelent meg. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20130526165050/Torokul-is-megjelent-az-Egri-csillagok.html
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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 

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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

