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A Híd lemondásra szólította fel A. Nagy Lászlót 
2013. június 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Híd elnöksége lemondásra szólította fel A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztost. A 

párt szerdán egy sajtótájékoztatón közli döntésének indokait, ami minden bizonnyal a 

vasúti nyelvhasználatot módosító törvényjavaslat keddi elbukása. 

 

Nem szavazta meg a parlament a Híd kétnyelvűségi törvényjavaslatát 
2013. június 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Kedden került első olvasatban a szlovák parlament elé a Híd által benyújtott 

törvénymódosítás, mellyel a kisebbségi nyelvtörvényt és a vasúti törvényt változtatták 

volna meg azárt, hogy magyarul is fel lehessen tüntetni a vasúti állomások nevét. A 

szavazás során 51 képviselő támogatta a javaslatot, 4 képviselő szavazott ellene, 72 

képviselő pedig tartózkodott, így nem került második olvasatba a tervezet. 

 

RMDSZ: alkotmányellenes a népszavazási küszöb leszállítása 
2013. június 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az alaptörvénybe ütközőnek tartja az RMDSZ a népszavazások érvényességi küszöbének 

leszállítását, ezért a többi ellenzéki párttal közösen az alkotmánybíróságtól kérte a múlt 

héten elfogadott módosítás érvénytelenítését - jelentette be keddi bukaresti 

sajtóértekezletén Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor kifejtette: az új 

küszöb lehetővé tenné, hogy az RMDSZ - és más pártok - polgármestereit, megyei 

tanácselnökeit, sokkal kisebb szavazataránnyal leváltsák, mint ahogy megválasztották, ami 

az RMDSZ szerint alkotmányellenes. 

 

Külhoni bizalom a Fidesznek 
2013. június 5. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Felmérések és elemzők becslései szerint a külhoni magyarság körében legnagyobb 

népszerűségnek a Fidesz örvend, legtöbb szavazat Erdélyből és Vajdaságból érkezhet, bár 

ott is alacsonyabb részvételi arányra számítanak, mint hazánkban. A felvidéki szavazók 

körében végzett felmérés szerint a Fidesz a legnépszerűbb 47 százalékkal a teljes baloldal 

pedig 41 százalékon áll, azonban hasonlóan Kárpátaljához itt is alacsony részvételre 

számítanak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. június 5-i számában olvasható.) 

 

Elhunyt Görgey Guidó 
2013. június 5. - MTI, MHO 

Elhunyt New Yorkban a 93 éves Görgey Guidó, volt magyar királyi tüzérfőhadnagy, akit 

édesanyjával együtt a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a Világ Igazai kitüntetésben 

részesített, amiért 1944-45-ben Budapesten számos zsidót bújtatott és mentett meg - 

értesült kedden az MTI a családhoz közel álló forrásokból. Bajtársával, Thassy Jenővel 

együtt Görgey Guidó a németek ellen szabotázsakciókat is végrehajtott. Sok más 
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http://www.bumm.sk/83069/a-hid-lemondasra-szolitotta-fel-a-nagy-laszlot.html
http://www.bumm.sk/83050/nem-szavazta-meg-a-parlament-a-hid-ketnyelvusegi-torvenyjavaslatat.html
http://kronika.ro/belfold/rmdsz-alkotmanyellenes-a-nepszavazasi-kuszob-leszallitasa
http://magyarhirlap.hu/elhunyt-gorgey-guido
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náciellenes társával együtt 1949 és 1953 között Recsken raboskodott. Az 1956-os 

forradalom leverése után Nyugatra menekült, és New Yorkban telepedett le. 

 

Belefoglalták a régió fogalmát az alkotmánymódosító javaslat szövegébe 
2013. június 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Krónika 

Az alkotmánymódosítási javaslatokat kidolgozó parlamenti bizottság megszavazta, hogy a 

régió fogalma kerüljön bele az módosító szövegbe. A módosítás bevezetését 18 bizottsági 

tag támogatta szavazatával, egy személy tartózkodott és egy személy ellene szavazott. A 

módosítás hatására a 3. cikkely 3. bekezdése így változna: "(3) Közigazgatási szempontból, 

a terület községek, városok, megyék és régiók szerint van szervezve. A törvény feltételei 

között, egyes városokat municípiummá lehet nyilvánítani". 

 

Magának kedvezne a PSD: ismét terítéken a tiszta egyéni kerületes választási 
rendszer 
2013. június 4. – Balogh Levente – Krónika 

Ismét nekifutna a választási törvény módosításának a kormányzó Szociálliberális unió 

(USL): a Szociáldemokrata Párt (PSD) azt javasolja a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), 

hogy vegyék elő a két pártelnök, Victor Ponta és Crin Antonescu tavalyi, tiszta egyéni 

választókerületes rendszerről szóló tervezetét, amelyet az alkotmánybíróság elutasított. 

 

Az István, a király új előadása lesz a Kolozsvári magyar napok fénypontja 
2013. június 4. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az István, a király rockopera új előadása lesz az augusztus végén tartandó Kolozsvári 

magyar napok rendezvénysorozat fénypontja - közölték keddi kolozsvári 

sajtótájékoztatójukon a szervezők. Gergely Balázs, a Kolozsvári magyar napokat negyedik 

alkalommal megszervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke elmondta: szándékosan 

időzítették a nemzeti összetartozás napjára a bejelentést, hiszen az István, a király a 

nemzeti összetartozásról is szól. 

 

Politológus Vándorgyűlés: a kisebbségpolitikai kutatás a trendi Kolozsváron 
2013. június 4. – transindex.ro 

Első ízben tartotta a Magyar Politikatudományi Társaság „határon túli” helyszínen az éves 

vándorgyűlést. A Politológus Vándorgyűlés sikerrel debütált Kolozsváron, mind a 

résztvevők, mind az előadások számát tekintve tavalyhoz képest többen voltak, 

ugyanakkor a rendezvény szakmai minőségéről is jók voltak a visszajelzések – nyilatkozta 

a Transindexnek Bakk Miklós főszervező, a BBTE docense. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33105
http://kronika.ro/belfold/maganak-kedvezne-a-psd-ismet-teriteken-a-tiszta-egyeni-keruletes-valasztasi-rendszer
http://kronika.ro/belfold/maganak-kedvezne-a-psd-ismet-teriteken-a-tiszta-egyeni-keruletes-valasztasi-rendszer
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-istvan-a-kiraly-uj-eloadasa-lesz-a-kolozsvari-magyar-napok-fenypontja
http://itthon.transindex.ro/?hir=33107
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Székely zászlót Sepsiszentgyörgyre! 
2013. június 4. – Erdély Ma 

Közterületre, a város központjában valahol, az Erzsébet parkban vagy a székely kincseket 

bemutató körkép előtt székely zászlót kellene kihelyezni Sepsiszentgyörgyön – javasolta 

Czegő Zoltán a városi tanács legutóbbi ülésén. A néppárti képviselő ismertette, 

előterjesztését nem az indokolta, hogy az alkotmánymódosítást követően is 

nemzetállamként határozza meg magát Románia, hanem hogy más városokban már 

kitették a székely zászlót. 

 

Alkotmánymódosítás: elhalasztották az RMDSZ javaslatait  
2013. június 4. – maszol.ro 

Nem született döntés az alkotmánymódosító bizottság keddi munkanapján a regionális 

nyelvekre és a kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerésére vonatkozó 

RMDSZ-es javaslatról – mondta el Máté András, a testület tagja. A bizottság kedd délig az 

alkotmánymódosítás cikkelyenkénti vitájában a 14. paragrafusig jutott el, az említett két 

RMDSZ-es javaslatnak pedig a 6., illetve a 13. cikkelybe kellett volna bekerülnie. A két 

indítvány vitáját Máté András kérésére jövő hétre halasztották. „Politikai egyeztetés 

kértem ebben a két kérdésben” – magyarázta a maszol.ro-nak. 

 

Arányosságot a kulturális-tudományos intézményekben! 
2013. június 4. – Nyugati Jelen, maszol.ro, Erdély Ma 

Kedden, június 4-én Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsának 

(KAT) elnöksége. A testület megvitatta az RMDSZ XI., csíkszeredai kongresszusán 

elfogadott dokumentumokat, a program és alapszabályzat módosítását. Megállapította, 

hogy a kongresszus döntései javítják a kulturális autonómia kiépítésének feltételeit. 

 

Óriásgulyás és nemzeti himnuszok Déva főterén 
2013. június 4. – Nyugati Jelen 

A szombati vajdahunyadi nyitóünnepség után vasárnap Déva volt a Hunyad megyei 

magyar napok rendezvényeinek főhelyszíne. A városháza előtti régi szép főtér magyarrá 

vált, népes jelenlétével a helyi és környékbéli településekről származó magyarság szinte 

birtokba vette egy napra a városközpontot. 

 

Decentralizációs törvénytervezetet terjesztett be az RMDSZ 
2013. június 4. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Önkormányzati hatáskörbe utalná a jelenleg minisztériumi alárendeltségbe tartozó 

közszolgáltatásokat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az erről szóló 

törvénytervezetet a szövetség frakciója kedden terjesztette be a román képviselőházhoz. A 

tervezet szerint 18 szervezet, illetve intézmény – köztük a tanfelügyelőség, munkaügyi 

hivatal, mezőgazdasági igazgatóság és telekkönyvi hivatal – irányítása kerülne a települési, 

vagy megyei önkormányzatokhoz. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=142867&cim=szekely_zaszlot_sepsiszentgyorgyre
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13249-alkotmanymodositas-elhalasztottak-az-rmdsz-javaslatait
http://www.nyugatijelen.com/kronika/aranyossagot_a_kulturalis_tudomanyos_intezmenyekben.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/oriasgulyas_es_nemzeti_himnuszok_deva_foteren.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142898&cim=decentralizacios_torvenytervezetet_terjesztett_be_az_rmdsz
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Kovács Péter: a kulturális autonómia kereteinek és lehetőségeinek 
újragondolása 
2013. június 4. – Erdély Ma 

A csíkszeredai RMDSZ-Kongresszus egyik legfontosabb következménye a kulturális 

autonómia kereteinek és lehetőségeinek újragondolása, bővítése. Más megközelítést kell 

alkalmazni a Székelyföldön, az interetnikus környezetben, illetve az önkormányzati háttér 

nélküli szórványban. 

 

Július 4-én teszik közzé a népszámlálás végleges eredményeit 
2013. június 4. – Erdély Ma 

Az Országos Statisztikai Hivatal 2013. július 4-én hozza nyilvánosságra a 2011-ben 

elvégzett népszámlálás végleges eredményeit. Az ingatlanokra vonatkozó összesítést 

szeptember-októberben teszik majd közzé – jelentette be Tudorel Andrei, az intézmény 

elnöke. 

 

Műemlékeket fogadnak örökbe Fehér megyében is 
2013. június 4. – maszol.ro 

Fehér megye is bekapcsolódott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2012-ben 

indított Szórvány cselekvési terv részét képező Örökségünk őrei - Fogadj örökbe egy 

műemléket programba, amelynek célja, a szórványban elő magyar közösségek 

identitástudatának megőrzése, a közösségi élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás 

érzésének kialakítása és fenntartása, épített örökségünk védelme, ápolása által.  

 

Kevés magyar fiatal jelentkezik a bukaresti akadémiára 
2013. június 5. – Krónika  

Míg a román nemzetiségűek számára a rendőrakadémia elit intézetnek számít, a magyar 

közösségben nem örvend nagy népszerűségnek. Ennek ellenére idén is hirdettek meg 

helyeket a kisebbségi fiataloknak az akadémián, illetve a kolozsvári és a câmpinai 

altisztképzőben. Jelenleg a kadétok 4 százaléka magyar, a 6–7 százalékos arányos 

képviselet a hosszú távú cél. 

 

Bocskai István-díjat kap Németh Zsolt 
2013. június 5. – Krónika 

Szombaton, június 8-án Marosvásárhelyen adják át Németh Zsoltnak, a magyar 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) Bocskai István-díját. Az államtitkár az elismerést a 

felsőoktatási intézmény alapításában és fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepéért 

kapja. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/autonomia.php?id=142901&cim=kovacs_peter_a_kulturalis_autonomia_kereteinek_es_lehetosegeinek_ujragondolasa
http://erdely.ma/autonomia.php?id=142901&cim=kovacs_peter_a_kulturalis_autonomia_kereteinek_es_lehetosegeinek_ujragondolasa
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142905&cim=julius_4_en_teszik_kozze_a_nepszamlalas_vegleges_eredmenyeit
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13273-muemlekeket-fogadnak-orokbe-feher-megyeben-is
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„Megmenekül” Olosz mandátuma 
2013. június 5. – Krónika 

Mégsem veszíti el az RMDSZ az Olosz Gergely lemondásával megürült Kovászna megyei 

szenátori mandátumot. Victor Ponta miniszterelnök szerint a megüresedett 

mandátumokra országos szinten ugyanazon a napon szervezik meg az időközi 

választásokat, a pontos dátumról hamarosan döntenek. A kormányfő szerint a 

választásokra júliusban vagy szeptember–októberben kerül sor. 

 

Eseménynaptár a nyári hónapokra 
2013. június 5. – Krónika 

Három fontos eseményt szervez idén a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), köztük a június 23– 

28. között sorra kerülő Tusványost – a 14. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

idén A mi időnk címet viseli – jelentette be Bozsó Imre Lehel, a MIT elnöke a több 

tagszervezetük képviselőjével közösen megszervezett, tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatón. 

 

Bukarest üdvözölte a trianoni diktátumot 
2013. június 5. – MTI, Krónika 

A román külügy közleményben üdvözölte a diktátum évfordulóját. „A szerződés 

szentesítette az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnését, és elismerte Magyarországot 

független államként: ilyenként az etnikai határai közt létrejött, szuverén, modern 

Magyarország születési okirata.” A dokumentum szerint a békeszerződés azért is fontos, 

mert szentesítette „Erdély 1918. december elsején megvalósult egyesülését Romániával”. A 

közlemény megállapította, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia csaknem valamennyi 

utódállama ma már az Európai Unió tagja, és együttműködik egy olyan Európa 

kialakításában, amely képesnek bizonyult a békés együttélés feltételeinek megteremtésére. 

 

Beszélgetések a nemzettudatról Semjén Zsolttal 
2013. június 4. – Felvidék Ma 

Semjén Zsolt és Csáky Pál lesz a vendége annak a találkozónak, melyet a Csemadok 

Komáromi Alapszervezete rendez június 6-án, a szervezet Kossuth téri székházában. 

 

Egyesülhetnének a szlovák és a magyar kisiskolák 
2013. június 5. – Veres István – Új Szó 

Dél-Szlovákiában költségmegtakarítási céllal helyenként egyesíteni lehetne a 

kisközségekben működő szlovák és magyar tannyelvű iskolákat, véli Dušan Čaplovič. Az 

oktatási miniszter ezt tegnap este, a Tanár2020 nevű kezdeményezés szervezésében zajlott 

nyilvános vitán mondta. 
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http://kronika.ro/belfold/durva-kulugyi-kozlemeny-bukarest-udvozolte-a-trianoni-diktatumot
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/39983-beszelgetesek-a-nemzettudatrol-a-komaromi-csemadok-programajanloja
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A dekrétumok Szlovákia Aranybullája 
2013. június 5. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Bagó Zoltán a Fidesz európai parlamenti képviselője számít arra, hogy a szlovákiai 

politikusok hajlandóak lesznek a Benes-dekrétumok egy részének hatályon kívül 

helyezésére. A Hans Seidl Alida és Juhász Imre által jegyzett petíciót felkaroló képviselő 

szerint ez a petíció elsősorban EU-ra tartozó uniós jogi kérdés, mivel Szlovákia is tagország 

ezért vannak rá vonatkozó kötelezettségek, amelyeket be kell tartania. Kiemelte, hogy ilyen 

a kollektív bűnösség elve alapján hozott törvények sokaságának hatályon kívül helyezése. 

 

Konzuli fogadónap volt Zomborban: A múltból tanulva előre kell tekinteni 
2013. június 4. – Vajdaság Ma 

Sokadik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Zomborban Magyarország 

szabadkai Főkonzulátusa. Dr. Menyhárt Attila konzul és munkatársai fogadták a feleket. 

Tekintettel a nagy érdeklődésre, nemcsak a CMH-iroda helyiségeiben, hanem a Magyar 

Polgári Kaszinó próbatermében is volt félfogadás. Konzul úr elmondta, a legtöbben 

érzelmi okokból kérik az állampolgárságot. Sokan nyilatkoznak úgy, hogy azért 

szeretnének Magyarország állampolgára lenni, mert magyarnak érzik és vallják magukat. 

Mint mondta, a kérelem átadásakor és az eskütételkor egyaránt sokak szeme könnybe 

lábad. 

 

Átrendeződés Magyarcsernyén (is) 
2013. június 4. – Magyar Szó 

A szerb–román határ közelében fekvő szerbcsernyei Kastélyban (száz méterre az EU-tól) 

tartott pénteken sajtótájékoztatót a magyarcsernyei község új vezetősége, amelyet a 

képviselő-testület legutóbbi ülése után a Szerb Haladó Párt és a Szerbia Egyesült Régiói 

irányít, szűk többséggel (13:12). Az ellenzéket ezentúl a Szerbiai Szocialista Párt, a 

Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség képezi. Új összetételben dolgozik a 

községi tanács is. 

 

Vajdasági Információs Pont 
2013. június 4. – Magyar Szó 

A régióból az elmúlt évtizedekben nagy számban érkeztek migránsok Magyarországra és az 

Európai Unióba. A tudásalapú gazdaság erősítése szempontjából bizonyos szakterületek 

esetében egyértelmű társadalmi és gazdasági érdekek is azt diktálják, hogy a magasan 

képzett, felsőfokú vagy hiányszakmával rendelkező csoportokat befogadják és integrálják. 

Ez az igény szülte a Vajdasági Információs Pont elnevezésű iroda megnyitását, mely abban 

hivatott segíteni, hogy a kivándorlóknak tájékoztatást nyújtson a magyarországi és uniós 

jogszabályokról, munkaerő-piaci lehetőségekről, az oktatási rendszerről vagy képzéseket, 

nyelvtanfolyamokat szervezzen a könnyebb beilleszkedést segítve. 
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http://magyarhirlap.hu/a-dekretumok-szlovakia-aranybullaja
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15555/Konzuli-fogadonap-volt-Zomborban-A-multbol-tanulva-elore-kell-tekinteni.html
http://www.magyarszo.com/hu/1994/kozelet_politika/97544/%C3%81trendez%C5%91d%C3%A9s-Magyarcserny%C3%A9n-(is).htm
http://www.magyarszo.com/hu/1993/vajdasag_szabadka/97532/Vajdas%C3%A1gi-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Pont.htm
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Ismét az alkotmánybírósághoz fordult az SZDP 
2013. június 4. – Pannon RTV 

Újabb keresetet adott be az Alkotmánybíróságon a Szerbiai Demokrata Párt a brüsszeli 

egyezmény végrehajtási terve ellen. Vojislav Koštunica pártja ezelőtt már kétszer próbálta 

megtorpedózni a Belgrád–Prishtina párbeszédet az Alkotmánybíróságon, de eddig egyik 

beadványukról sem született döntés. Slobodan Samardžić, a Szerbiai Demokrata Párt 

köztársasági parlamenti frakcióvezetője szerint a kormány erőteljesen befolyásolja az 

alkotmánybírákat, Szerbiában pedig rövidesen cézári diktatúra lesz. 

 

 

Szlovákia támogatja Szerbiát 
2013. június 4. – Pannon RTV 

Szlovákia támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Szerbia és az Európai Unió 

között – nyilatkozta Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter mai belgrádi látogatásán. A 

szlovák diplomácia vezetője szerint balkáni ország az elmúlt időben számos bátor és felelős 

lépést tett azért, hogy tartósan stabilizálja a Prishtinával szembeni viszonyát. 

 

Elhunyt Pataky András, a Drávaszög településeinek krónikása 
2013. június 4. – Új Magyar Képes Újság 

Pataky András Vörösmarton született 1932-ben. Újvidéken végezte el a tanítóképzőt. 1953-

ban szülőfalujában kezdte el tanítói pályafutását, 1955-től Kopácson tanított, majd 1960-

tól 1988-ig, nyugdíjazásáig a Laskói Általános Iskola tanára volt. Tanítói pályafutása alatt 

már gyűjtötte azokat az ismereteket, melyek a Drávaszög hiedelemvilágával és a vízi élettel 

kapcsolatos történeteivel, valamint a Drávaszögben a történelmi idők folyamán elpusztult 

magyar települések múltjával kapcsolatosak. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=64280
http://pannonrtv.com/web/?p=64474
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4595-elhunyt-pataky-andras-a-dravaszoeg-telepueleseinek-kronikasa
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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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