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Félmilliárd a külhoni kirándulásokra 
2013. június 4. – Csókás Adrienn – Magyar Nemzet 

Az Országgyűlés oktatási bizottságának számolt be Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár 

a Határtalanul! program idei tapasztalatairól. A kirándulók tavaly Románia, Szerbia, 

Szlovákia és Ukrajna mellett tavaly óta már Horvátország és Szlovénia magyarlakta 

területeire is ellátogathatnak. A legkedveltebb úti cél minden évben Székelyföld volt. 2011-

ben 500 millió forintra nőtt a pályázható összeg, ami 14 ezer diák és 1300 kísérőtanár 

utaztatására volt elegendő, tavaly az összeg nem, de az utazók száma emelkedett 17 ezer 

diák és 1800 kísérőtanár kirándulására volt elegendő az összeg. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. június 4-i számában olvasható.) 

 

SZNT: Székelyföldön legyen hivatalos nyelv a magyar! 
2013. június 3. – transindex.ro,Krónika 

Óriási előrelépésnek nevezte az SZNT a kisebbségi törvénytervezetbe foglaltakhoz képest, 

hogy az RMDSZ kongresszusi dokumentumában kimondta: javasolja, hogy a román 

hivatalos nyelv mellett a nemzeti kisebbségek nyelvét is hivatalos nyelvként lehessen 

használni egyes régiókban. A szervezet közleménye megjegyzi, hogy az SZNT a 2009. 

március 12-én tartott Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést megelőzően 

kezdeményezte a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítását Székelyföldön. „A javaslat 

értelmében ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv jogállása azonossá válna az állam nyelvével, 

és Székelyföld minden polgárának joga lenne szabadon, azonos feltételek mellett használni 

szóban és írásban mindkét nyelvet” - olvasható a dokumentumban. 

 

A korábbi évekhez képest félezerrel több gyermek kerül magyar tannyelvű 
előkészítő osztályba 
2013. június 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ hétfői főtitkársági gyűlésen többek között kiértékelték a „Minden magyar 

gyermek számít” elnevezésű beiskolázási kampányt, amelyet az idén másodszor szervezett 

az RMDSZ Főtitkársága, hogy tudatosítsák a magyar közösség tagjaiban annak a 

fontosságát, hogy a magyar gyermekek magyar óvodába, magyar iskolába járjanak.  

Magyari Tivadar oktatási főtitkárhelyettes beszámolt arról, hogy a korábbi évek csökkenő 

tendenciáját nézve jó eredmény, hogy majdnem félezerrel több gyermek kerül magyar 

tannyelvű előkészítő osztályba, így a kisiskolások létszáma ismét - az akár lélektani 

határnak tekinthető - 10 ezer felett van. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33099
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MOGYE-ügy: a tanévzárásig nyitott a tárgyalásra a magyar tagozat 
2013. június 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

A tanévzárásig nyitott a tárgyalásra a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar tagozata, de ősztől tiltakozó akciókat szervez, ha az egyetem 

szenátusának román többsége továbbra sem hajlandó a magyar nyelvet bevezetni a 

gyakorlati oktatásba - jelentették be hétfőn a MOGYE magyar oktatói. 

 

A MOGYE rektora cáfolja a magyar tagozat állításait  
2013. június 3. – maszol.ro, MTI 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) rektora, Leonard 

Azamfirei szerint az egyetem vezetése betartotta az intézményen belüli román-magyar 

feszültséget feloldó szeptemberi megállapodás kitételeit. Leonard Azamfirei az Agerpres 

hírügynökségnek azt követően nyilatkozott hétfőn, hogy a magyar tagozat képviselői egy 

sajtótájékoztatón a megállapodás megszegésével vádolták az egyetem vezető testületeit. 

 

Szórványkollégiumot alapítanának Szászrégenben 
2013. június 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Több mint negyven érdeklődő vett részt Szászrégenben az Ady István magyarfülpösi 

református lelkész által kezdeményezett civil fórumon, ahol egy szórványkollégium 

létrehozásának lehetőségéről beszélgettek. A lelkész Magyarfülpösön több mint tíz éve 

működteti a Szivárvány Szórványiskolát és Kollégiumot, ezen a tapasztalaton alapulva 

kezdeményezi egy hasonló, de nagyobb térséget lefedő bentlakásos szórványkollégium 

létrehozását. 

 

Az alkotmánymódosítást és az új közigazgatási régiók létrehozását is 
prioritásnak tekinti az USL 
2013. június 3. – transindex.ro, Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Az USL hétfőn arról döntött, hogy újabb politikai célokkal egészíti ki a szövetség működési 

alapját képező megállapodást. Az új célok között szerepel az alkotmánymódosítás, 

valamint az új közigazgatási régiók létrehozása - jelentette be Crin Antonescu. Az USL 

társelnöke szerint az együttműködési megállapodás kiegészítése nyomán ezt a két 

célkitűzést már az idén meg akarják valósítani. 

 

Kedden ismét meggyújtják a székely összefogás lángját 
2013. június 3. – transindex.ro 

Június 4-én este 9 órakor az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének kezdeményezésére 21 

csíki településen ismét meggyújtják a székely összefogás lángját a Nemzeti Összetartozás 

Napján. Tavaly 71 Hargita megyei településen gyúltak tüzek, míg első alkalommal 2008-

ban gyújtották meg a lángot. Akkor a Hargita megyei magyar közösség ezzel tiltakozott a 

magyar intézményvezetők sorozatos leváltása ellen. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogye-ugy-a-tanevzarasig-nyitott-a-targyalasra-a-magyar-tagozat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13218-a-mogye-rektora-cafolja-a-magyar-tagozat-allitasait
http://itthon.transindex.ro/?hir=33092
http://itthon.transindex.ro/?hir=33094
http://itthon.transindex.ro/?hir=33094
http://itthon.transindex.ro/?hir=33097
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Továbbra is nagy az érdeklődés a honosítás iránt Csíkszeredában 
2013. június 3. – Erdély Ma 

Dr. Zsigmond Barna Pál, a Csíkszeredai Főkonzulátus 2011-ben kinevezett vezetője 

irodájában válaszolt a magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos kérdésekre. 

 

Kihelyezett frakcióülést tart Brüsszelben az RMDSZ 
2013. június 3. – maszol.ro 

Kétnapos kihelyezett frakcióülést tartanak szerdától Brüsszelben az RMDSZ képviselői és 

szenátorai. A rendhagyó kezdeményezés célja megismertetni az európai parlamenti 

képviselőkkel a szövetség álláspontját a román politikában napirenden lévő fontosabb 

kérdésekben, mint amilyen az alkotmánymódosítás vagy a közigazgatási reform. 

 

Megemlékezések a Nemzeti Összetartozás Napján 
2013. június 3. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az Identitas Egyesület, a 

Minta, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület és a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében kedden 16 óra 32 perckor – a 

trianoni diktátum aláírásának időpontjában – lovas felvonulásra kerül sor a Gloria Victis-

szobortól a központi parkig. 

 

Illúzió az egészségügyi kétnyelvűség? 
2013. június 3. – Bíró Blanka – Krónika 

Eugen Nicolăescu egészségügyi miniszter cáfolata ellenére a Hargita és Kovászna megyei 

egészségügyi igazgatóságok vezetői a Krónikának megerősítették, hogy a szaktárca 

körlevélben fordult a hivatalokhoz. Az illetékesek elmondása szerint azonban az 

egészségügyi minisztérium nem az anyanyelvi jogok érvényesítésére szólította fel a 

hatóságokat, hanem jelentést kért a magyar és német ajkúak nyelvi jogainak tiszteletben 

tartásáért hozott intézkedésekről. 

 

Rendőri inzultusra panaszkodnak az EMI nagyváradi tagjai 
2013. június 4. – Krónika 

A szabad véleménynyilvánítási jog sárba tiprásának tartja az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) 

nagyváradi szervezete a tagjai és több lakos ellen irányult rendőri inzultust, amely a 

vasárnap kora este az Olaszi parkban tartott villámcsődület után érte őket. A flashmob 

befejeztével a helyszínen tartózkodó csendőrök igazoltatták és megmotozták a tiltakozókat, 

elmondva, hogy feljelentés érkezett ellenük. 

 

Politológus vándorgyűlés Kolozsváron 
2013. június 4. – Szabadság 

A Magyar Politikatudományi Társaság Közép-Európa: együttműködés és versengés 

címmel rendezte meg 19. éves konferenciáját, amely először került lebonyolításra 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142817&cim=tovabbra_is_nagy_az_erdeklodes_a_honositas_irant_csikszeredaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13191-kihelyezett-frakcioulest-tart-brusszelben-az-rmdsz
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/megemlekezesek-a-nemzeti-osszetartozas-napjan
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/illuzio-az-egeszsegugyi-ketnyelvuseg
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90938
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Magyarországon kívül. A múlt hét végén tartott kétnapos előadássorozatra igen 

nagyszámú, összesen 110 előadó jelentkezett, akik a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Óváry-termében, és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika-, 

Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának termeiben ismertették kutatásaikat. 

 

Eddig 8700 aláírást gyűjtöttek össze az új párt alapításához 
2013. június 3. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megalapításához eddig 8700 aláírást gyűjtöttek 

össze, de 13 ezret szeretnének. Fehér Csaba állítása szerint az MKP gáncsolja őket. Berényi 

Józsefet, az MKP elnöke erre reagálva elmondta, nem azt látja az emberek között, hogy egy 

harmadik párt megalapítására lenne szükségük, inkább a már meglévő magyar 

érdekeltségű pártok együttműködését szeretnék. 

 

MKP: Önkormányzati összefogás 
2013. június 3. – Új Szó 

A csallóközi polgármesterek megelégelték a közlekedési tárca és a kormány passzív, 

elutasító hozzáállását az R7-es déli gyorsforgalmi út építésének elkezdését illetően – áll 

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnökének nyilatkozatában. 

 

Pozsonypüspökin is megemlékeztek a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
2013. június 3. – Felvidék Ma 

„Egy kérésem van felétek” – mondta Csáky Pál a pozsonypüspöki megemlékezésen az 

oroszlányi diákoknak: „Soha ne kérdezzétek meg egy felvidéki magyartól, hol tanult meg 

ilyen jól magyarul. Sértő arra, akit kérdeznek, de még inkább sértő arra, aki kérdez.” 

 

Egy hét múlva Jókai Napok - ötvenedszer! 
2013. június 3. – bumm.sk 

Június 10-én ünnepélyes megnyitóval kezdődik a szlovákiai magyar amatőr színjátszás 

országos seregszemléje, a Jókai Napok. Idén félévszázados lett a fesztivál. 

 

Híd és MKP: 8:3 Pozsony megyében 
2013. június 4. – Új Szó 

A Híd 8, az MKP 3 jelöltet indít Pozsony megyében az őszi megyei választásokon a hétpárti 

jobboldali koalíció részeként. A megyeelnök személyéről a hét párt korábban már 

megegyezett: Pavol Frešo (SDKÚ) jelenlegi megyeelnököt jelölik a megye élére. 
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http://www.bumm.sk/82995/eddig-8700-alairast-gyujtottek-ossze-az-uj-part-alapitasahoz.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/06/03/mkp-onkormanyzati-osszefogas
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/39954-pozsonypuspokin-is-megemlekeztek-a-nemzeti-osszetartozas-napjarol
http://www.bumm.sk/83005/egy-het-mulva-jokai-napok-otvenedszer.html
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Ma szavaznak a kétnyelvűségről 
2013. június 4. – Új Szó 

Ma folytatódik a parlament ülésszaka, várhatóan a képviselők szavaznak a vasúti 

kétnyelvűséggel kapcsolatos hidas beadványról. Kicsi az esélye, hogy a kormánytöbbség 

támogassa a két törvénymódosításból álló tervezetet, mellyel a kisebbségi nyelvhasználati 

törvényt és a vasútról szóló jogszabályt változtatnák egyszerre. 

 

Berényiék ismét vitáznának 
2013. június 4. – Új Szó 

Az MKP újabb nyilvános vitákat akar. A párt azt javasolja, hogy még június folyamán 

szervezzenek további, tematikai vitákat az MKP és a Híd politikusai között. 

 

Pásztor: A tartomány és a köztársaság párbeszéde révén kell megoldani a 
problémákat 
2013. június 2. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke úgy véli, a tartományban fennálló 

problémákról, amelyek már évek, sőt évtizedek óta léteznek, s amelyeket a nemrég 

meghozott Nyilatkozat csak hangsúlyossá tett, különböző szinteken kell tárgyalni, 

elsősorban a köztársasági és a tartományi kormány szintjén. „Csakis a Vajdaság 

alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatban definiált problémákról 

való tárgyalással lehet eljutni a megfelelő megoldásokig, és csökkenteni a 

társadalmunkban tapintható feszültséget” – mondta Pásztor a Tanjugnak adott 

interjújában. 

 

Leváltanak öt minisztert? 
2013. június 3. – Vajdaság Ma 

Elégedetlen egyes haladó párti miniszterek munkájával Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó 

Párt (SNS) elnöke, emiatt eldöntötte, hogy öt minisztert levált. Valószínűleg miniszteri 

pozíció nélkül maradt Milan Bačević, a természeti erőforrások minisztere, Bratislav 

Petković művelődési és tájékoztatási miniszter, Goran Knežević mezőgazdasági miniszter, 

Zorana Mihajlović energiaügyi miniszter, valamint Alisa Marić ifjúsági és sportügyi 

miniszter is, aki ugyan nem a Szerb Haladó Párt tagja, de a párt kádere. 

 

Június 28-án zöld fényt kap Szerbia, de a dátumot nem jelölik ki 
2013. június 3. – Vajdaság Ma 

Az Európai Tanács június 28-án vélhetően nem határozza meg Szerbia számára az Európai 

Unió-s csatlakozási tárgyalások kezdetének pontos dátumát, de megadja a zöld fényt a 

folyamat megkezdéséhez – állítja Milan Pajević. Az Európai Integrációs Iroda igazgatója 

kijelentette, az Európai Tanács zöld fényt ad majd az Európai Bizottságnak, hogy az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15549/Pasztor-A-tartomany-es-a-koztarsasag-parbeszede-reven-kell-megoldani-a-problemakat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15549/Pasztor-A-tartomany-es-a-koztarsasag-parbeszede-reven-kell-megoldani-a-problemakat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18685/Levaltanak-ot-minisztert.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18683/Junius-28-an-zold-fenyt-kap-Szerbia--de-a-datumot-nem-jelolik-ki.html
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megtehesse a szükséges lépéseket Szerbia csatlakozási tárgyalásainak megkezdése 

érdekében. 

 

A topolyai zsidóság mártírnapján 
2013. június 3. – Szabó Anikó – Magyar Sz 

Június 2-ára, vasárnap délelőttre időzítette a topolyai Film-Múzeum Civil Szervezet 

Memento 1944-2013 elnevezésű hagyományos megemlékezését, amelynek keretében az 

utókor szervezett formában immár tizenegyedik alkalommal emlékezett meg azokról a 

helyi zsidókról, akik a hatvankilenc évvel ezelőtti deportálásukat követően vesztőhelyükről 

soha nem tértek vissza Topolyára. A topolyai zsidó temető kertjében 2012 áprilisában 

avatott holokauszt-emlékmű előtt gőzmozdonyfütty és tehervonat zakatolásának hangja 

idézte a Topolyán hatvankilenc évvel ezelőtt lezajlott tragikus eseményeket. 

 

Határon átívelő egyetemi együttműködés 
2013. június 3. – Pannon RTV 

Ötnapos vajdasági körúton tartózkodik a budapesti ELTE Eötvös József Collegiumának 

küldöttsége. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén bemutatkozott a Klasszika-filológia, 

az Informatika és az Aurélien Sauvageot Műhely mellett az Orientalisztika és a 

Társadalomtudományi Műhely, illetve a Diákbizottság. Az 1895-ben alapított kollégiumba 

a bekerülés alapja elsősorban a szociális háttér, valamint a lakóhely és Budapest közötti 

távolság. A kollégium képviselői harmadik éve látogatják a határon túli tehetséggondozó 

intézményeket. Most Vajdaságban mutatkoznak be. 

 

Harkivban járt Bayer Mihály nagykövet 
2013. június 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Kulturális kapcsolatteremtést és gazdaságélénkítést célzott Bayer Mihály kijevi magyar 

nagykövet múlt heti harkivi látogatása. A diplomata munkamegbeszélést folytatott a 

megye vezetőivel, megtekintette Victor Vasarely világhírű magyar festőművész harkivi 

tárlatát, előadást tartott külkapcsolatok szakos egyetemistáknak. 

 

Ötvenhét szakemberrel gazdagodott közösségünk 
2013. június 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Kiemelkedő eseményre került sor az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű 

Humán- és Természettudományi Karán. Öt éve indult a magyar kar, amelyen a négy szak 

végzősei most először vehették át együtt diplomájukat, szintén idén méltatják Kárpátalján 

az egyetemi szintű magyar nyelv- és irodalomoktatás kezdetének 50., az ungvári 

Hungarológiai Intézet megnyitásának 25., valamint a Kárpátaljai Magyar Tudományos 

Társaság megalakulásának 20. évfordulóját. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1993/vajdasag_topolya/97516/A-topolyai-zsid%C3%B3s%C3%A1g-m%C3%A1rt%C3%ADrnapj%C3%A1n.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=64296
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8 

Babják Zoltán Beregszász polgármestere! 
2013. június 4. – Kárpáti Igaz Szó, Magyar Nemzet 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a vele szövetséges kormányzó 

Régiók Pártja (PR) által indított Babják Zoltán a szavazatok 55 százalékának 

megszerzésével győzött a vasárnapi beregszászi időközi polgármester-választáson. 

Második helyen Olga Bizilja, a Kárpátalján befolyásos Egységes Centrum (JC) párt jelöltje 

végzett a voksok 23 százalékának megszerzésével. A harmadik helyezett Orosz Géza, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltje a szavazatok 11 százalékát kapta. 

 

Új elnöke van a HMIK-nek 
2013. június 3. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) június 1-jén, Bellyén rendhagyó 

közgyűlést tartott. A közgyűlés tisztújítási céllal ült össze, ugyanis az eddigi elnök, Déra 

Nándor lemondott tisztségéről. Az elnöki posztra Ljubić Molnár Mónikát választották meg, 

aki eddig alelnökként tevékenykedett a szervezetben. 

 

Bellyei járásban újra lesz magyar elöljáró-helyettes 
2013. június 3. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A Bellyei járásban alig 30 százalék a magyarok aránya a legújabb népszámlálási adatok 

szerint. Ez nem elég ahhoz, hogy egyedül vezető pozíciót töltsön be, de mindenképpen a 

mérleg nyelvének számít. A magyarok nélkül egyik politikai párt sem szerezhet többséget a 

járásban. Így történ most is. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

és a Szlavóniai és Baranyai Horvát Demokrata Szövetség (HDSSB) közös jelöltjei, Željko 

Cickaj és Varga Gábor nyerték meg a választásokat a második körben a Horvát Demokrata 

Közösség (HDZ) párosával, Ružica Bilkićtyel és Martin Kovačevićtyel szemben. 

 

Cintor 
2013. június 3. – RTV Slovenija Hidak 

A lendvai zsinagóga Holokauszt Múzeum lett. Az alkalmi rendezvényen emlékeztek meg a 

helybeli zsidóság elhurcolásának hatvankilencedik évfordulójáról. 

 

II. KERKA-MURA Ifjúsági Találkozó csütörtökön Lendván 
2013. június 3. – RTV Slovenija Hidak 

Csütörtökön Lendva lesz a helyszíne a II. KERKA-MURA Ifjúsági Találkozónak. Az 

esemény a KÉZFOGÁS a magyar-szlovén határon innen és túl című projekt keretében 

valósul meg. A szakmai konferenciát, ifjúsági egyesületek bemutatkozását, gasztronómiai 

bemutatót és sportvetélkedőt magába foglaló nap programjáról a projekt illetékesei 

sajtótájékoztatón szóltak.  
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13638
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4590-uj-elnoeke-van-a-hmik-nek
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4591-bellyei-jarasban-ujra-lesz-magyar-eloeljaro-helyettes
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6420
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6419
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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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