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A felvidéki magyarság helyzetéről vitázott Bugár és Berényi 
2013. május 31. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A felvidéki magyarságot érintő aktuális kérdésekről vitázott Berényi József, a Magyar 

Közösség Pártjának elnöke és Bugár Béla, a Most-Híd vezetője pénteken Révkomáromban. 

A közel két órán át tartó magyar-magyar pártelnöki vita központi témái a magyar 

érdekérvényesítés, az autonómia, a kettős állampolgárság, a vasúti kétnyelvűség, a 

leszakadó déli régió problémái és a megyei választások voltak. A vita során Berényi József 

a magyar érdekképviselet egységes fellépésének, illetve az autonómia felvállalásának 

fontosságát hangsúlyozta, és rámutatott, hogy pártja magyar identitását fenntartva kívánja 

keresni az együttműködés lehetőségeit. Bugár Béla úgy vélte: a magyarság érdekeinek 

érvényesítéséhez alternatív utakon is el lehet jutni. Úgy véli, az autonómia 

megteremtésének előfeltétele, hogy a szlovák közvélemény is megismerkedjen vele. 

 

Németh: a magyar-román viszony nem nulla összegű játszma 
2013. május 31. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyarország nem nulla összegű játszmaként, hanem kölcsönös előnyöket hordozó 

területként tekint a magyar-román kisebbségi, nemzetpolitikai viszonyra - jelentette ki 

Németh Zsolt az MTI-nek Bukarestben, miután a külügyminisztérium és parlament 

tisztségviselőivel tárgyalt pénteken. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára Viorel 

Hrebenciuc képviselőházi alelnökkel, Mihai Răzvan Ungureanu volt miniszterelnökkel 

találkozott, a külügyminisztériumban pedig George Ciamba európai ügyekért felelős 

államtitkár volt a tárgyalópartnere. 

 

Németh Zsolt: nincs külön magyarországi és határon túli magyar érdek 
2013. június 2. – MTI, Kormány.hu 

Nincs külön magyarországi és határon túli magyar érdek - emelte ki Németh Zsolt külügyi 

államtitkár a főváros XXII. kerületében tartott nemzeti összetartozás napi 

megemlékezésen. Németh Zsolt rámutatott: minden magyar érdeke, hogy kihozzuk a 

határok feletti összetartozásból amit lehet, erre hívja fel a figyelmet évről-évre a nemzeti 

összetartozás napja. Hozzátette: az év minden napján, és nemcsak ünnepi keretek között, 

hanem „szürke hétköznapi aprómunkával” kell megtenni mindent ezért az 

eredménymaximalizálásért. 

 

Harminc határon túli magyar vette át magyar állampolgárságát 
2013. június 2. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Harminc határon túli magyar vehette át a magyar állampolgárságot Nagytétényben, a 

közelgő Nemzeti Összetartozás Napja előtt. Az eskütételen, két nappal a trianoni 

békeszerződés aláírásának évfordulója előtt a külügyi államtitkár azt mondta: nemcsak a 

történelmi sorscsapásra kell emlékezni, meg kell látni azt is, amit a magyarság kapott 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33081
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általa. Németh Zsolt hozzátette: a szétszabdalt ország a magyarokban erőteljesen 

tudatosítja az együvé tartozást. 

 

Navracsics: Alapkérdésekben egyetértésre kell jutni 
2013. június 2. – Kossuth Rádió 

Az összetartó nemzeteknek van jövőjük - hangoztatta Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című 

műsorában. A Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán kiemelte: „csak rajtunk múlik, hogy 

fel tudjuk-e dolgozni a trianoni traumát”. „Mindig lesznek olyanok, akik abban érdekeltek, 

hogy soha ne tudjuk feldolgozni, hogy újra és újra azzal szembesüljünk, hogy a magyar 

nemzet kudarcos, hogy a magyar nemzet egy hanyatló nemzet, hogy a magyar nemzetnek 

már semmi se sikerülhet a Kárpát-medencében. Ha mi magunk nem hiszünk magunkban, 

akkor ez így is lesz, akkor az ellendrukkereknek lesz igazuk.” 

 

Szellemi örökség, nemzeti identitás 
2013. június 1. – Ficsor Benedek – Magyar Nemzet 

A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése címmel rendeztek konferenciát 

a Balassi Intézetben. Hatos Pál az intézet igazgatója szerint szükség lenne egy emigráció és 

diaszpóraközpont létrehozására, ami a múzeumi funkción kívül, dokumentációs és 

koordinációs központként is működne. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár a 

kormányzat eddig és tervezett intézkedéseivel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenleg futó 

Kőrösi Csoma Sándor-program is és a tervezett Julianus program is a külhoni magyarság 

nemzettudatának megerősítése érdekében indult. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. június 1-i számában olvasaható.) 

 

Borbély: küszöbcsökkentés helyett háromnapos szavazás az alkotmányról  
2013. május 31. – maszol.ro, transindex.ro 

Határozottan ellenzi az RMDSZ a népszavazások érvényességi küszöbének 50 százalékról 

30 százalékra való csökkentését – szögezte Borbély László a politikus sajtóirodájának 

pénteki közleménye szerint. „Egyrészt azért ellenezzük, mert a hatalmon levő pártok 

egyáltalán nem konzultáltak az ellenzékkel, annak ellenére, hogy mi felajánlottuk nekik, 

hogy üljünk le tárgyalni a törvénymódosításról, másrészt azért, mivel nem tartották be 

még a módosító javaslatokra vonatkozó határidőket sem” – mondta az RMDSZ politikai 

alelnöke. 

 

Jövőtől a Sapientia EMTE is részt vesz az Erasmus-programban 
2013. május 31. – transindex.ro 

A Sapientia EMTE is részt vesz az Erasmus csere programban jövő tanévtől, 

Csíkszeredából összesen 12 diák csatlakozik az Erasmus diákok táborához - olvasható az 

egyetem közleményében. E szerint a 2013/2014-es tanévben a Műszaki és 
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Társadalomtudományi Karról három diák megy ismeretei bővítése céljából. A fogadó 

intézmény a Budapesti Corvinus Egyetem, ahol két diák élelmiszer tudományi területen 

fog tanulni, egy diák pedig a szociológia tudományterületre megy a programmal. 

 

Csíkszeredai ballagásokon vett részt az oktatási és a védelmi miniszter 
2013. május 31. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszereda román nyelvű gimnáziumának és legnevesebb magyar nyelvű gimnáziumának 

a ballagásán vett részt pénteken Remus Pricopie oktatási miniszter és Mircea Duşa 

védelmi miniszter. A ballagási ünnepségek utáni sajtónyilatkozatában Remus Pricopie a 

román és a magyar diákok, valamint a román és a magyar tanárok közötti párbeszéd 

fontosságát hangsúlyozta. Ugyanakkor helytelenítette, hogy "a kultúrák közötti 

átjárhatóság értékeinek a hirdetése helyett az elkülönülés a kiindulópont" a térségben. 

 

A betegek anyanyelvhasználati jogának érvényesülését vizsgálja az 
egészségügyi minisztérium 
2013. június 1. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az egészségügyi minisztérium körlevélben kérte számon a Kisebbségi vagy Regionális 

Nyelvek Európai Chartájának érvényesítését a megyei közegészségügyi hatóságokon - 

közölte pénteken az Agerpres hírügynökség. A szaktárca arról kért jelentést a megyei 

hatóságoktól, milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy az alárendeltségükbe 

tartozó szociális intézményekben - kórházakban, idősotthonokban és menhelyeken - az 

ápolásukra bízott személyek anyanyelvi kiszolgálásban részesüljenek. 

 

A HVIM-el közös trianoni megemlékezés miatt támadja az erdélyi magyar 
pártokat a román sajtó 
2013. június 2. – Erdély Ma 

„A http://www.ghimpele.ro román weboldalon jelent meg az a hazug és uszító cikk, 

melyben az erdélyi magyar pártokat támadja a cikk írója, amiért azok a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalomm-al együtt fognak megemlékezni június 4-én Trianonról, 

Sepsiszentgyörgyön” – áll a HVIM közleményében. 

 

Frunda: az RMDSZ azt akarja, hogy a magyar regionális nyelv legyen 
2013. június 2. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ azt akarja, hogy a magyar nyelvet regionális nyelvnek ismerjék el, a nemzeti 

kisebbségeket pedig ismerjék el a román állam alkotó tényezőiként, nyilatkozta a RFI-nek 

Frunda György, Victor Ponta kormányfő tiszteletbeli tanácsosa. Frunda György kifejtette, 

„az RMDSZ-nek két alkotmánymódosító javaslat mellett tart ki, és nem fog egyetérteni a 

regionalizálással”. 
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Újraavatták a segesvári Petőfi-szobrot 
2013. június 2. – Krónika 

Ünnepség keretében avatták újra a Petőfi-szobrot szombaton a segesvári várban. A 

korábbi helyéről hét éve eltávolított mellszobor a talaj beázása és a várfal meggyengülése 

miatt került veszélybe. Gál Ernő, az RMDSZ Segesvár kerületi elnöke elmondta: a 

szoborállítást a város polgármestere, Dorin Dăneşan is támogatta és a városi tanács is 

egyhangúlag igennel szavazott a tervezetre. 

 

Felülmúlta a várakozásokat az első Kalotaszegi Magyar Napok 
2013. június 2. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

A szervezők és a bánffyhunyadi magyarok minden előzetes várakozását felülmúlta az első 

alkalommal megszervezett Kalotaszegi Magyar Napok, a Beatrice szombat esti koncertjére 

a szervezők becslései mintegy ötezren voltak kíváncsiak. Gergely Balázs főszervező tegnap 

a Krónikának úgy nyilatkozott: a legszebb álmaikat is felülmúlta a háromnapos 

rendezvénysorozat sikere. „Bebizonyosodott, hogy van igény a rendezvényre, folytatni 

fogjuk, erőt adott a rengeteg pozitív visszajelzés” – szögezte le Gergely Balázs. 

 

Ünnepel a Hunyad megyei magyarság 
2013. június 2. – Krónika, maszol.ro  

Megkezdődött szombaton a IV. Hunyad Megyei Magyar Napok, a június 9-éig tartó, 17 

településen zajló rendezvénysorozat fő témája az épített örökség. A vajdahunyadi várban 

tartott megnyitón Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára köszöntötte a résztvevőket, 

összefoglalva az elmúlt 24 év szórványpolitikai lépéseit. Takács Aranka főszervező 

köszöntőbeszédében a magyarság visszajelzését méltatta. „Újból itt az alkalom, hogy egy 

hétig magyar világot éljünk itt, Hunyad megyében” – hangsúlyozta.  Magdó János, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja is köszöntötte a hunyadiakat sok sikert kívánva a 

rendezvényhez. 

 

Bánffyhunyadon is Igen, tessék! 
2013. június 2. – maszol.ro 

Bánffyhunyadon is elindítja tevékenységét az Igen, tessék! mozgalom – jelentette be a 

Kalotaszegi Magyar Napokon Bethlendi András, a magyar kiszolgálást népszerűsítő 

szervezet ügyvezetője. A helyi Barcsay-kertben tartott szervezetbemutató után írták alá az 

első bánffyhunyadi partneri szerződést.  

 

Nicolăescu cáfolja, hogy jelentést kért volna az anyanyelvhasználatról  
2013. június 2. – maszol.ro, Krónika 

Cáfolja az egészségügyi miniszter, Eugen Nicolăescu  azt az állítást, hogy az általa vezetett 

tárca nyilvántartást kért volna a megyei egészségügyi hatóságoktól a kórházban használt 

többnyelvűségre vonatkozóan, írja a HotNews. A tárcavezető Ploiestien tartott szombati 

sajtótájékoztatóján az üggyel kapcsolatosan azt mondta, egy egyszerű politikai 
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nyilatkozatról van szó, ő nem kérte a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó adatokat a 

megyei hatóságoktól. 

 

Adomány a dévai árváknak 
2013. június 3. – Krónika 

Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek küldtek ajándékokat az 

erdélyi dévai gyermekotthon lakóinak – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztérium 

szociális és családügyi államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Soltész Miklós 

elmondta, a Böjte Csaba ferences szerzetes otthonaiba szánt ajándékokat – köztük 

focilabdák, pólók, játékok nagy részét – a KÉZMŰ Nonprofit Kft. munkatársai készítették 

a gyerekeknek, a többi adományt a Katolikus Karitász küldte. 

 

Pozsonyi Cirill-Metód szobor miatt dühöng az SNS 
2013. május 31. – bumm.sk 

Egy pozsonyi Cirill és Metód szobor elhelyezésének késlekedése miatt dühöng az SNS. 

Rafael Rafaj, a párt alelnöke szerint Szlovákiában büntetni kéne az Alkotmány 

preambulumának megsértését, márpedig az, hogy a főváros nem akar méltó helyet 

biztosítani a szobornak, annak számít. 

 

Polis: a Híd 7,7, az MKP 4,4 százalékon 
2013. május 31. – bumm.sk 

Amennyiben május végén tartanák a választásokat, a Híd 7,7, az MKP pedig 4,4 százalékot 

szerezne - derült ki a Polis felméréséből. A Smer 41,5 százalékos eredménnyel, egymaga 

alakítana kormányt. 

 

A felvidéki magyarság jogérvényesítéséről tanácskoztak Léván 
2013. június 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a felvidéki magyarok jogérvényesítési és 

jogszerzési küzdelmeinek tapasztalatairól tartottak konferenciát Léván a "Nemzetért" 

címmel vasárnap. Berényi József, az MKP elnöke szerint a felvidéki magyarság 

fordulóponthoz érkezett a népszámlálás által kimutatott létszámcsökkenése 

következtében. Bebizonyosodott, hogy van egy nagyon erős mag, amely békés úton kész 

megküzdeni a magyarság megmaradásáért. 

 

Németh Zsolt Komáromban a Nemzeti Összetartozás Napján 
2013. június 2. – bumm.sk 

Vasárnap került sor a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett rendezvényre 

Komáromban, amelynek Németh Zsolt államtitkár volt a vezérszónoka. A külügyi 

államtitkár szerint az összetartozás formáját a földi valóságba is le kell hozni, Ipoly hidakat 
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kell építeni, segíteni az oktatást, és olyan szolgáltatásokat szervezni, amik a hétköznapi 

életet szolgálják. 

 

Kulcskérdés az asszimiláció megállítása 
2013. június 1. – Neszméri Sándor – Magyar Nemzet 

Berényi József a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnöke szerint a Most-Híd vegyespárt 

nem képviseli megfelelően a magyarság érdekeit, hiszen az általuk az elmúlt egy évben 

beadott törvénymódosító javaslatuk közül, csak egy foglakozott az is csak részben a 

magyarság érdekeivel. Kiemelte, sikernek tartja, hogy az Európai Parlament petíciós 

bizottsága érdemben is foglalkozik a Benes dekrétumok vizsgálatával. A szlovák 

külügyminiszter kirohanása, pedig véleménye szerint annak eredménye, hogy meglepte 

Lajcákot, a bizottság nem utasított el kérdés tárgyalását.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. június 1-i számában olvasható.) 

 

Törökbecse: Ellenzékbe szorultak a demokraták és a ligások 
2013. május 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A törökbecsei képviselő-testület pénteki ülésén új összetétele lett a községi hatalomnak: 

megdőlt a Liberális Demokrata Párt (LDP) és a Demokrata Párt (DS) által alkotott 

koalíció. Az új LDP–SNS koalíciónak kétharmados többsége van a testületben, melynek 

része a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Egység Párt, a Szerbia Egyesült Régiók 

(URS), az SPS és az SRS is. A VMSZ része volt a korábbi koalíciónak is – Ilia László, a 

községi szervezet elnöke szerint azért vállaltak szerepet az új hatalmi felállásban, mert csak 

így tudnak hatékonyan tenni a helyi magyarság érdekében. 

 

Rendkívüli parlamenti választások októberben? 
2013. május 31. – Vajdaság Ma 

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak majd októberben – jelenti a Kurir napilap, 

a hatalom legfelsőbb szintjeihez közeli forrására hivatkozva. A lap írása szerint elég 

valószínű, hogy Belgrádban is választásokat tartanak majd, de még nem tudni, hogy erre 

szeptemberben vagy pedig a parlamenti választásokkal egyidejűleg kerül-e sor. 

 

Nikolić: Pristinában nem én vagyok az elnök 
2013. május 31. – Vajdaság Ma 

A szerb államvezetésnek kötelessége tudomására hozni a koszovói szerbeknek, hogy a 

brüsszeli megállapodás ma az egyetlen lehetséges megoldás – jelentette ki Tomislav 

Nikolić szerb elnök.  „A brüsszeli megállapodással csak legalizáljuk a szerb közösség 

státusát, úgy, hogy a szerbek nemcsak Koszovó északi részét ellenőriznék, de bizonyos 

jogkörökkel rendelkeznének négy déli községben is. „Szerbia soha nem fogja elveszíteni 

Koszovót, de nem én vagyok az elnök Pristinában. Ez az, ami fáj, s amin – sajnos – már 

nagyon nehezen lehet változtatni” – mondta, ugyanakkor határozottan elvetette annak 
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lehetőségét, hogy Szerbia bármilyen körülmények között elismerje Koszovó 

függetlenségét. 

 

Harmadszor volt Nezsényben Háló-találkozó 
2013. június 1. – Vajdaság Ma 

A nezsényi Havas Boldogasszony plébániatemplom volt a házigazdája a harmadik nezsényi 

Háló-találkozónak, amelyre mintegy 70-en jöttek el Vajdaság több településéről. Palkovics 

Mária, a főszervező elmondta, hogy a magyar kultúrkör szervezésében került sor ezúttal is 

erre a találkozóra. Úgy érezték, nagyon fontos, hogy náluk is legyen egy kis megmozdulás, 

hisz ez a szórványmagyarság részére egy kiemelkedő nap. 

 

Felmérés: A polgárok 40 százaléka a haladókra szavazna 
2013. június 1. – Vajdaság Ma 

Ha holnap tartanák meg a parlamenti választásokat, meggyőzően legtöbb szavazatot, azaz 

a voksok 40,1 százalékát a Szerb Haladó Párt (SNS) gyűjtené be, a Demokrata Párt (DS) 

12,5 százalékot, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) pedig 10,4 százalékát szerezné meg – 

derült ki a Faktor plus ügynökség legutóbbi közvélemény-kutatásából. A Politika napilap 

szombati számában olvasható, hogy az eredmények szerint a Szerbiai Demokrata Párt 

(DSS) 7,8 százalékkal, a Liberális Demokrata Párt (LDP) pedig 5 százalékkal még átlépné a 

parlamenti küszöböt, a Szerbiai Egyesült Régiók (URS) viszont 4,8 százalékkal, valamint a 

Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja (PUPS) 4 százalékkal már nem jutna be a 

parlamentbe. 

 

A jogi keret megfelelő, a gyakorlat kifogásolható 
2013. június 1. – Magyar Szó 

A köztársasági képviselőház emberi jogi, kisebbségügyi és nemi egyenjogúsággal 

foglalkozó bizottságának tagjai Belgrádban fogadták az Európa Tanács Kisebbségvédelmi 

Keretegyezményének Tanácsadó Bizottságát, mely korábban már Újvidéken is 

tájékozódott a keretegyezménybe foglalt kisebbségi jogok megvalósításáról, s többek 

között a Tartományi Képviselőházba, a Tartományi Ombudsmanhoz, a nemzeti tanácsok 

képviselőihez és az újvidéki városi önkormányzatba is ellátogatott. A köztársasági 

parlamentben folytatott megbeszélésen Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselője is részt vett, aki elmondta, hogy a megbeszélésen nem voltak jelen a többségi 

nemzethez tartozó bizottsági tagok, csupán a kisebbségiek. 

 

Fejlődőképesebbé tenni Észak-Bácska térségét 
2013. június 1. – Magyar Szó 

Miután 2011 végére elkészült a Magyar Államvasutak által 1885-ben lerakott sínek 

rekonstrukcióját előirányzó (Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka–Csikéria–Bácsalmás–

Baja) vasútvonal felújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, kezdetét vehette a 

projektum következő szakaszának kivitelezése, a technikai dokumentáció elkészítése is. Az 
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ezzel kapcsolatban a Tartományi Képviselőházban megtartott tanácskozáson a projektum 

magyarországi és hazai kivitelezői mellett Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete is részt vett. 

 

Kormányátalakítás vagy választások 
2013. június 2. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Amennyiben Szerbia számára kijelölik az uniós tárgyalások kezdetének időpontját, akkor a 

kormány átalakítása a reálisabb opció, ellenkező esetben a választások – jelentette ki 

Rasim Ljajić kereskedelmi miniszter. Mint a Politikának elmondta, elkerülhetetlen vagy a 

kormányátalakítás vagy a választások, attól függetlenül, milyen döntés születik 

Brüsszelben június 28-án. 

 

Elhunyt Dusa-Verebélyi Mária 
2013. június 2. – Vajdaság Ma 

Súlyos, elhúzódó betegséget követően vasárnap elhunyt Dusa-Verebélyi Mária, a temerini 

Első Helyi Közösség titkára. Alapító tagja volt a történelmi VMDK-nak, majd az átalakulás 

után a Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak, melyben hosszú ideig a szervezet központi 

felügyelő-bizottsági tagjaként tevékenykedett. Évek óta állandó tagja – egy ideig alelnöke 

– volt a temerini községi választási bizottságnak is. A kilencvenes évek háborús légkörében 

a magyar lakosság egy részének szociális elnyomorodását, elesettségét látva maga is 

alapítója, aktivistája lett a Vox Humana Emberbaráti Szervezetnek. 

 

Topolya: Megemlékezés a zsidó temetőben 
2013. június 2. – Vajdaság Ma 

Aki csupán egyetlen lelket is megment, mintha az egész világot mentette volna meg, aki 

egyet megöl, az olyan, mintha az egész világot irtotta volna ki – hangsúlyozta a Szabadkai 

Zsidó Hitközség nevében Kovács Róbert Topolyán, a zsidó temetőben található, tavaly 

leleplezett emlékműnél tartott megemlékezésen, amelyet abból az alkalomból szervezett a 

helybeli Film-Múzeum Civil Szervezet, hogy 69 évvel ezelőtt, 1944-ben kezdődött el a 

topolyai zsidók elhurcolása. 

 

Hamarosan módosítják a tartományi költségvetést 
2013. június 2. – Vajdaság Ma 

Az adótörvények módosítása, valamint Vajdaság egyéb bevételeinek csökkenése miatt a 

tervezettnél 3,5 milliárd dinárral kevesebb folyik be idén a tartományi kasszába. Emiatt 

hamarosan módosítani kell a tartományi költségvetést – jelentette ki Zoran Radoman 

vajdasági pénzügyi titkár. 
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Szili: a kárpátaljai fiataloknak meg kell tartaniuk identitásukat 
2013. május 31. – MTI 

A magyar oktatás és kultúra érték, ezért természetes kötelezettségünk a határon túl élő 

magyaroknak és intézményeiknek a támogatása, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok is 

megtarthassák nemzeti identitásukat, s abban soha ne bizonytalanodjanak el - jelentette ki 

Szili Katalin. Szili Katalin, aki az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) magyar tannyelvű 

humán- és természettudományi karának diplomaátadó ünnepségén mondott beszédet, 

jelképesnek nevezte, hogy a kárpátaljai magyarság nemzeti identitásmegtartásában fontos 

szerepet játszó, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmény diplomaátadó ünnepsége 

csak néhány nappal előzi meg június 4-ét, a trianoni évfordulót, amelyet az Országgyűlés 

2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánított. 

 

Teremjen gyümölcsöt az elvetett mag - Ballagás a Nagyberegi Református 
Líceumban 
2013. június 2. – Kárpátinfo 

Május 25-én 32 diák búcsúzott a diákévektől a Nagyberegi Református Líceumban. A 

Beregszászi Magyar Konzulátus nevében Kerekes Henrietta konzul köszöntötte a 

ballagókat, akiket arra kért, hogy ne legyenek olyanokká, akik csak sodródnak a tömeggel, 

becsülettel építsék szülőföldjüket, elősegítve a kárpátaljai magyar közösség 

felemelkedését. 

 

Hetente lesz magyar ovi Bécsben 
2013. június 1. – Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Iskolának már eddig is működött magyar ovis csoportja, de csak havonta 

kétszer-háromszor. Szeptembertől minden héten tartanak magyar nyelvű óvodai 

foglalkozást Bécsben a Magyar Otthonban a Központi Szövetségnél. A változást azért 

vezették be, mert több lett az igény a magyar nyelv megtanulására, mondja Blaskó Katalin, 

a Bécsi Magyar Iskola tanára. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

