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Semjén: Magyarország erősödéséből a felvidéki magyarság is részesedik 
2013. június 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Révkomáromban tanácskozott a Magyar Közösség Pártja és a Kereszténydemokrata 

Néppárt küldöttsége. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a tanácskozást követően elmondta: 

megbeszélésükön a két párt közötti együttműködésről, valamint a közép-európai régió 

erősödő szerepéről, s ezzel összefüggésben a Magyarország által közelmúltban elért 

eredményekről is beszéltek. 

 

Strasbourg elutasította Fehér István és Dolník Erzsébet panaszát 
2013. június 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A szlovák külügyminisztérium közleményben üdvözölte a döntést, mely szerint a 

strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság nem lát jogsértést abban, hogy Fehér István és 

Dolník Erzsébet elvesztette szlovák állampolgárságát, miután bejelentették, hogy felvették 

a magyart. A bíróság szerint a panasztevők szabad akaratukból döntöttek a magyar 

állampolgárság felvétele mellett abban az időben, mikor hatályosak voltak a Fico-féle 

szlovák állampolgársági törvény rendelkezései. A bíróság szerint a panasztevők tudták, 

hogy a magyar állampolgárság felvételével elvesztik a szlovákot, azaz az állam nem 

önkényesen vette el szlovák állampolgárságukat. 

 

Magyarországi árvízhelyzet: önkénteseket toboroz az EMNP és az EMNT 
2013. június 6. – transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Tekintettel a magyarországi árvízveszélyre az EMNP és az EMNT országos szinten 

önkénteseket toboroz, akik a helyszíneken segítenének a megelőzésben és kárelhárításban 

- olvasható a két szervezet felhívásában. Azok, akik segíteni szeretnének, csatlakozhatnak a 

már alakuló önkéntes partiumi, belső-erdélyi, illetve székelyföldi csapatokhoz. 

 

Semjén: példaértékű a fonyódi Kárpát-medencei diáksport-program 
2013. június 6. – MTI 

Példaértékűnek nevezte Semjén Zsolt a fonyódi Kárpát-medencei diáksport-programot a 

kezdeményezés idei díjátadó gálaünnepségén csütörtökön Fonyódon. A miniszterelnök-

helyettes szerint az évente mintegy 50 határon túli magyar gyerek képzését vállaló 

program a határokon átívelő összefogást mutatja. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130606191700/Semjen-Magyarorszag-erosodesebol-a-felvideki-magyarsag-is-reszesedik.html
http://www.bumm.sk/83117/strasbourg-elutasitotta-feher-istvan-es-dolnik-erzsebet-panaszat.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33130
http://www.hirek.sk/oktatas/20130606182015/Semjen-peldaerteku-a-fonyodi-Karpat-medencei-diaksport-program.html
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Kibővült a nemzeti régiók védelmét szorgalmazó európai kezdeményező 
bizottság 
2013. június 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Az RMDSZ által jelölt Korodi Attila parlamenti képviselővel és a Belgiumban működő 

Emberi Jogok Közép-európai Bizottságának elnökével, Pierre Gillettel bővült ki az a 

kezdeményező bizottság, amely a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) javaslatára európai 

jogszabályt akar elfogadtatni a nemzeti régiók védelmére. 

 

Nemes Előd: ne csak a fafeldolgozókkal tárgyaljon a Schweighofer! 
2013. június 6. – transindex.ro 

Nem helyénvaló, hogy a Schweighofer nagybefektető csak a helyi falfeldolgozó üzemeteket 

tömörítő érdekvédelmi szervezettel kíván tárgyalni - mondta Nemes Előd. Az EMNP 

sepsiszentgyörgyi elnöke szerint ezzel az osztrák cég képviseletében eljárók a nyilvánosan 

megtartandó közviták kötelezettsége alól próbálnak kibújni, holott a tervezett befektetés 

nemcsak a fafeldolgozásból élőket, hanem egész Háromszék, de Székelyföld lakosait is 

közvetlenül érinti. 

 

Márton Árpád: nem ellentmondásos az azonos neműek házasságának tiltása 
2013. június 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Egy dolog nem megkülönböztetni valakit szexuális orientációja miatt, és más dolog, hogy 

mit értünk a házasság intézménye alatt – válaszolt a Transindex megkeresésére Márton 

Árpád, akit az alkotmánymódosító bizottság szerdai döntése kapcsán kérdeztünk. A 

testület belefoglalta az alkotmány szövegtervezetébe azt a megállapítást, hogy a család "egy 

férfi és egy nő házassága". A jelenlegi alkotmány házaspárok önkéntes elhatározásával 

alapított családról beszél. 

 

Átalakul a Hárit 
2013. június 6. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Átalakul a Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit), a két hónapja megválasztott elnökség 

elkezdte egy új, föderális szervezet beíratását – jelentette be sajtótájékoztatón Szőcs 

Endre, az április elején megválasztott elnök. Regionálisan építkeznek, és a 

tagszervezeteket helyezik tevékenységük középpontjába, az elmúlt időszakban ezen 

munkálkodott a teljesen megújult elnökség. 

 

Európai biztosokkal tárgyaltak az RMDSZ politikusai Brüsszelben 
2013. június 6. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciójának kihelyezett brüsszeli frakcióülésének 

első megbeszélésére csütörtökön került sor az Európai Bizottság épületében. Az RMDSZ 

képviselői és szenátorai Dacian Cioloş mezőgazdasági, Andor László szociális ügyekért 

felelős európai biztossal, valamint Johanes Hahn regionális politikáért felelős biztos 

kabinetjével tárgyaltak. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kibovult-a-nemzeti-regiok-vedelmet-szorgalmazo-europai-kezdemenyezo-bizottsag
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kibovult-a-nemzeti-regiok-vedelmet-szorgalmazo-europai-kezdemenyezo-bizottsag
http://itthon.transindex.ro/?hir=33127
http://itthon.transindex.ro/?hir=33128
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143005&cim=atalakul_a_harit
http://itthon.transindex.ro/?hir=33132


 

 

 

 

 

 
4 

Nemzetközi kapcsolatait bővíti az RMDSZ Nők Szervezete 
2013. június 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Doris Pack-kel, az Európai Néppárt női tagozatának elnökével találkozott Biró Rozália 

Bihar megyei szenátor és Winkler Gyula európai parlamenti képviselő csütörtökön 

Brüsszelben. A megbeszélésen Biró Rozália tájékoztatta az Európai Néppárt női 

tagozatának elnökét arról, hogy az RMDSZ XI. kongresszusán a képviselők 

alapszabályzatba foglalták a Nők Szervezetének megalakulását. „Egy átfogó női szervezet 

megalakulása rendkívül fontos közösségünk építésében. Női odafigyelést igényel 

társadalmunk számos szakterülete, erre vállalkozunk az elkövetkezendőkben” - taglalta 

Biró Rozália a találkozón. 

 

Célegyenesben a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés 
2013. június 6. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Az RMDSZ kihelyezett brüsszeli frakcióülésen bemutatták az RMDSZ által 

kezdeményezett európai szintű kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést. Az RMDSZ 

képviselőit és szenátorait részletesen tájékoztatták a kezdeményezés tartalmáról, amely 

hat pontba foglalva, egy sor szabályozást kér az őshonos nemzeti kisebbségek, regionális és 

kisebbségi nyelvi csoportok vagy kisebbségi nyelvek védelmére. A bemutatón ismertették 

az európai polgári kezdeményezés szabályozását, a partnerek és a kisebbségi szolidaritás 

fontosságát, valamint bemutatták a polgári bizottság tagjait, illetve a Minority SafePack 

Initiative csomag tartalmát. 

 

Magyar iskolát akarnak – ismét 
2013. június 6. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Kétszeres sikertelen próbálkozás után újra nekilendül a dicsőszentmártoni és segesvári 

magyar közösség egy-egy önálló magyar tannyelvű iskola létrehozásának kiharcolására. A 

korábbi években mindkét Maros megyei város önkormányzata – figyelmen kívül hagyva az 

oktatási törvény előírásait – elutasította a szórványban élő magyarság kérését. A történtek 

tükrében az RMDSZ illetékesei óvatos derűlátásuknak adtak hangot. 

 

Hunyad Megyei Magyar Napok: élőlánc az összetartozásért  
2013. június 6. – maszol.ro 

A dévai Téglás Gábor Líceum diákjai, tanárai, valamint az intézményben vendégeskedő 

szegedi diákok és tanáraik 1 km hosszú élőlánccal mutatták meg a nemzeti összetartozás 

napján, hogy összetartoznak, felelősek egymásért és az iskoláért, amely befogadja őket. Az 

iskola szinte minden diákját, tanárát megmozgató esemény során a résztvevők egymás 

kezét fogva végigjárták az iskola folyosóit, majd a sportpályán alakították ki a hosszú 

láncot.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33133
http://itthon.transindex.ro/?hir=33134
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyar-iskolat-akarnak-a-ismet
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13385-hunyad-megyei-magyar-napok-elolanc-az-osszetartozasert
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Önkéntesek tisztították a megrongált kolozsvári honvédemlékművet  
2013. június 6. – maszol.ro, Szabadság 

Horváth Anna alpolgármester felhívására mintegy félszázan vonultak csütörtök délután a 

kolozsvári Kismező utcai temetőbe, hogy megtisztítsák a nemzeti összetartozás napjára 

piros festékkel leöntött első világháborús honvédemlékművet. A közmunkára érkezett 

kolozsváriak segítségére végül nem volt szükség, mert a műemlékvédő szakemberek a 

gránitobeliszk nagynyomású vízsugárral és homokkal történő tisztítást javasolták. Ehhez 

sikerült a megfelelő felszerelést, szakembert, valamint a vizet és az áramot is biztosítani a 

temetőben. 

 

Európai Polgári Díjat kapott Nyisztor Ilona csángó népdalénekes  
2013. június 6. – maszol.ro 

Tőkés László EP-képviselő felterjesztésére Európai Polgári Díjat kapott Nyisztor Ilona 

csángó népdalénekes. A díjat minden évben olyan kivételes teljesítményt nyújtó 

személyeknek ítélik oda, akik munkájukkal hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a 

tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, vagy az EU értékeinek 

képviseletére hivatott programok kialakításához.  

 

Emlékműgyalázás: kettős rendőri mérce? 
2013. június 7. – Krónika 

Kettős mércével mér a román rendőrség, a kolozsvári emlékműgyalázókat csupán 100- 150 

lejre bírságolná, míg a helyi termékeket népszerűsítő sepsiszentgyörgyi magyar fiatalok 

Ellen bűnvádi eljárást kezdeményezett – jelentette ki Kulcsár Terza József. A Magyar 

Polgári Párt háromszéki szervezetének elnöke csütörtöki sajtótájékoztatón leszögezte, 

felháborította, hogy a Kolozs megyei rendőrség szóvivője azt mondta, csak pénzbírságot 

rónak ki azokra, akik a kolozsvári Kismezői temetőben megrongálták, vörös festékkel 

öntötték le az első világháborús obeliszket. 

 

Döntésre várva megyezászlóügyben 
2013. június 7. – Krónika 

Csütörtökön volt a fellebbviteli tárgyalása a Kovászna megyei prefektúra által a 

háromszéki megyezászló ellen indított közigazgatási eljárásnak. Tamás Sándor, a 

Kovászna megyei közgyűlés elnöke elmondta, megvédték az álláspontjukat, és várják, hogy 

a bíróság   a következőkben közölje a döntését. 

 

Újra terítéken a fúzió 
2013. június 7. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) újra tárgyalni hívta a Magyar Polgári Pártot (MPP), 

hogy a fúzióról egyeztessenek – erősítették meg a politikai alakulatok háromszéki vezetői. 

Nemes Előd, a néppárt sepsiszentgyörgyi elnöke elmondta, a tervek szerint  a két párt 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13388-onkentesek-tisztitottak-a-megrongalt-kolozsvari-honvedemlekmuvet
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13389-europai-polgari-dijat-kapott-nyisztor-ilona-csango-nepdalenekes
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országos elnökségepénteken ül tárgyalóasztalhoz, az EMNP már két alkalommal is fúziót 

ajánlott a polgári alakulatnak. 

 

Ürülékkel mocskolták be az EMNP székházát 
2013. június 7. – Krónika 

Ismeretlen tettesek emberi ürülékkel mocskolták be az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nagyszalontai irodaépületén lévő táblát és a 

bejárati ajtót  szerda éjszaka. Balogh János, anéppárt helyi szervezetének elnöke 

feljelentést tett a rendőrségen. 

 

Jelentés készül a nyelvi¬ charta érvényesítéséről 
2013. június 7. – Szabadság, Krónika 

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának érvényesítéséről készít 

jelentést a román kormány mellett működő Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (EKH): 

ezzel függhet össze az, hogy az egészségügyi minisztérium a nyelvi jogok betartásáról kért 

tájékoztatást a megyei közegészségügyi hivataloktól – jelentette be Laczikó Enikő 

államtitkár, az EKH elnöke. 

 

A mese út a gyökerekhez 
2013. június 6. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Befejeződött Rozsnyón az V. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny, 

melybe idén 350-en neveztek be. A 10 elődöntő után végül 70 mesélő jutott be a rozsnyói 

döntőbe. 

 

SME a trójai faló vége 
2013. június 6. – bumm.sk 

A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos lemondásával kapcsolatban közölt 

kommentárt csütörtökön a Sme napilap. A lap szerint ha igaz, hogy a vasúti 

kétnyelvűségről szóló módosítás elutasítása sértette a status quo-t, a Hídnak nem is volt 

igazán más választása, minthogy visszahívja A. Nagy Lászlót. A cikk szerint biztosan nem 

született könnyen a döntés. A kormánybiztosi posztról ugyanis A. Nagy irányította a 

kisebbségi kulturális támogatások elosztását – a befolyásos pozíció elvesztését a Híd a 

jövőben még megkönnyezheti. 

 

Meghiúsult vasúti kétnyelvűsítés 
2013. június 6. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

„Kisújfalun februárban, két nappal a vasútállomás magyar megnevezése kifüggesztését 

követően megjelentek a Matica slovenská ellenőrei. Márciusban a kéméndi vasútállomás 

magyar táblájának kihelyezését megelőzte két különböző rendőralakulat helyszínelése, a 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.hirek.sk/kultura/20130606110352/A-mese-ut-a-gyokerekhez.html
http://www.bumm.sk/83114/sme-a-trojai-falo-vege.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/40030-meghiusult-vasuti-ketnyelvusites
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községi hivatalban pedig a belügyi tárca dolgozói érdeklődtek hevesen a tábla 

kifüggesztésének körülményeiről. Ezek után senki sem gondolhatta komolyan, hogy az 

államigazgatás tiszta szándékkal azon lesz, hogy megszülessen a várva várt 

törvénymódosítás, helyükre, az állomás szlovák megnevezése mellé kerülhessenek a 

hivatalos magyar, ruszin, ukrán és más nyelvű megnevezések.” 

 

Zentai diákok sikere Budapesten 
2013. június 6. – Vajdaság Ma 

A zentai Emlékiskola tanulói sikeresen szerepeltek a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából Budapesten megszervezett Petőfi Irodalmi Versenyen. – A zentai Emlékiskola 

diákjai a Kinyílik a Világ Alapítvány meghívásának eleget téve immár harmadik 

alkalommal vettek részt az általuk meghirdetett Petőfi Irodalmi Versenyen – hangsúlyozta 

Kormányos Katona Gyöngyi, az Emlékiskola magyartanára, majd hozzátette, a verseny 

kétfordulós volt. 

 

Nagy szükség van a pedagógiai kultúra átalakítására 
2013. június 6. – Vajdaság Ma 

70 tanár vett részt a Magyar Nemzeti Tanács, a szabadkai Vajdasági Módszertani Központ 

és a Magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ közös szakmai 

konferenciáján a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületében. Joó Horti Lívia, a 

Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke a PISA-felmérés adataira 

hivatkozva mutatott rá a szerbiai oktatási rendszer gyenge pontjaira. Ennek a 

mérőeszköznek a tükrében számos lehetőség nyílhat arra, hogy helyes reformokat 

hajtsanak végre az oktatásügyben, ha az ehhez szükséges pénzt elő tudják teremteni. 

 

A szocialisták nem foglalkoznak a választásokkal 
2013. június 6. – Magyar Szó 

Slavica Đukić-Dejanović egészségügyi miniszter, a Szerbiai Szocialista Párt magas rangú 

tisztségviselője a sajtónak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy pártján belül nem volt 

téma a kormány átalakítása vagy az esetleges rendkívüli választások kiírása. Dejanović 

еrről Jovan Krkobabić kormányalelnök azon kijelentését követően beszélt, melyben 

Krkobabić egyértelműen októbert jelölte meg a rendkívüli választások időpontjaként. 

 

Az ELTE kollégistái az Apáczai Diákotthonban 
2013. június 6. – Magyar Szó 

Kedden a budapesti ELTE Eötvös József Collegiumának mintegy harminc kollégistája 

Horváth László kollégiumi igazgató vezetésével ellátogatott az újvidéki Apáczai 

Diákotthonba. A kölcsönös bemutatkozás, a trianoni döntés folytán kisebbségbe került 

vajdasági magyarság oktatási helyzetének ismertetése és egymás munkájának méltatását 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15566/Zentai-diakok-sikere-Budapesten-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15567/Nagy-szukseg-van-a-pedagogiai-kultura-atalakitasara.html
http://www.magyarszo.com/hu/1996/kozelet_politika/97712/A-szocialist%C3%A1k-nem-foglalkoznak-a-v%C3%A1laszt%C3%A1sokkal.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1996/kozelet_oktatas/97685/Az-ELTE-koll%C3%A9gist%C3%A1i-az-Ap%C3%A1czai-Di%C3%A1kotthonban.htm
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követően a diákok elénekelték a Nemzeti összefogás dalát, majd kötetlen beszélgetés során 

ismerkedtek a diákotthon életével, munkájával.  

 

Első délvidéki családkongresszus 
2013. június 6. – Magyar Szó 

A tervek szerint augusztus 2-tól 4-ig tartja meg a kishegyesi Kátai-tanyán a Vajdasági 

Nagycsaládosok Egyesülete az első délvidéki családkongresszust. A rendezvényt a tervek 

szerint Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitja meg, de a jelenlevőket 

üdvözölni fogja Böjte Csaba szerzetes, dr. Hódi Sándor pszichológus, Korhecz Tamás, az 

MNT elnöke, Soltész Miklós államtitkár és a helyi képviselők is. 

 

Csak egypárti kormány ne legyen! 
2013. június 6. – Magyar Szó 

Egyre bizonyosabbnak tűnik a hatalmi koalíció tagjai által adott legújabb nyilatkozatok 

alapján, hogy az uniós csatlakozási tárgyalások dátumának kijelöléséről szóló brüsszeli 

döntést követően változások várnak Ivica Dačić kabinetjére. A kérdés egyelőre az, hogy 

kormányátalakításról beszélhetünk-e majd csupán, vagy rendkívüli parlamenti választások 

kiírása elé nézünk. Mihal Ramacs politikai elemzőt, a Danas napilap volt főszerkesztőjét 

kérdezte a témáról a Magyar Szó. 

 

Visszaélések Topolyán is? 
2013. június 6. – Magyar Szó 

Talán fölösleges részletesebben taglalni a Szerb Haladó Párt (SZHP) által szervezett, a 

tartományi kormány megbuktatására irányuló aláírásgyűjtést és az akörül kialakuló 

botrányt, mert ezzel már bőven foglalkoztunk. Viszont az ügy Topolyát is utolérte, 

legalábbis ezt állítja a Demokrata Párt (DP) helyi szervezete. Szántó Róbert, a DP topolyai 

megbízottja sajtótájékoztatón számolt be róla, hogy Topolyán is történtek aláírás 

hamisítások. 

 

Egyre népszerűbb a kétnyelvű oktatás 
2013. június 6. – Pannon RTV 

2010. óta a vajdasági oktatási intézményekben egyes tantárgyakat a szerb és a magyar 

nyelv mellett angolul is tanulhatják a diákok. A projekt sikeréről és a tanítás közben 

előforduló nehézségekről tartottak tanácskozást az újvidéki Petőfi Sándor Általános 

Iskolában. A kétnyelvű tagozat tanulói ugyanazokat a tananyagrészeket tanulják 

ugyanolyan feltételek mellett, mint azok a diákok, akik csupán magyar vagy szerb nyelven 

sajátítják el a tananyagot. A vajdasági kormány álláspontja, hogy az e fajta oktatási módot 

széles körben kell elérhetővé tenni – mondta Deli Andor, tartományi oktatásügyi titkár. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1996/kozelet/97646/Els%C5%91-d%C3%A9lvid%C3%A9ki-csal%C3%A1dkongresszus.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1996/kozelet_politika/97641/Csak-egyp%C3%A1rti-korm%C3%A1ny-ne-legyen!.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1996/vajdasag_topolya/97645/Vissza%C3%A9l%C3%A9sek-Topoly%C3%A1n-is.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=64847
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Alkalmazható tudásra tanítani a gyerekeket!  
2013. június 6. – Pannon RTV 

A kompetencia a tudás, az ismertek gyakorlati alkalmazását jelenti. Erről a témakörről, a 

Kompetenciákon alapuló korszerű oktatásról tartanak előadásokat a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon, Szabadkán. A száraz adatokon alapuló tudáson túl az oktatásban egyre 

inkább a használhatóságra kerül a hangsúly – mondta Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti 

Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke. 

 

Olga Bizilja kettős állampolgár – állítja a hatalompárti sajtó 
2013. június 7. – Kárpátalja 

Alig két nappal a beregszászi polgármester-választás előtt, múlt pénteken szenzációgyanús 

hírrel rukkolt elő a hatalompárti karpatnews.in.ua portál: állításuk szerint Olga Bizilja 

ellenzéki polgármesterjelölt magyar állampolgársággal is rendelkezik az ukrán mellett. 

 

Munkácsi Magyarok Találkozója  
2013. június 7. – Kárpátalja 

Ének, zene, finom étkek, jó hangulat és sok-sok ismerős arc – ez várta a II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola udvarán azokat az egykori és jelenlegi munkácsiakat, akik június 2-án 

ellátogattak az immár negyedik alkalommal megrendezett Munkácsi Magyarok 

Találkozójára. A rendezvényre, amelyet a múlt héten 20. születésnapját ünneplő Munkácsi 

1. Sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat szervezett, idén rekordszámú, közel 500 vendég érkezett. 

 

Trianon: nemzeti gyász – nemzeti megújulás  
2013. június 7. – Kárpátalja 

A trianoni békediktátum 93 évvel ezelőtti aláírásáról elmúlt vasárnap emlékeztek meg a 

KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének és Városi Alapszervezetének székházában. 

Az eseményen megjelent Farkasné Bőcs Judit, Magyarország beregszászi konzulja, ifj. Sari 

József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, valamint 

házigazdaként Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke és 

Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezetének elnöke. 

 

Székelykapu-avatás Nagymuzsalyban  
2013. június 7. – Kárpátalja 

Schmitt Pálnak, Magyarország volt köztársasági elnökének a Verecke Alapítvány 

segítségével, a KMKSZ tevőleges közreműködésével történő adományosztása révén 

támogatásban részesült a KMKSZ Nagymuzsalyi Alapszervezete is. A kapott összegből a 

második világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékhelyét újították fel: új kerítéssel 

vették körül az emlékművet, ezenkívül székelykaput is állítottak. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=64777
http://www.karpataljalap.net/2013/06/07/olga-bizilja-kettos-allampolgar-allitja-hatalomparti-sajto
http://www.karpataljalap.net/2013/06/07/munkacsi-magyarok-talalkozoja
http://www.karpataljalap.net/2013/06/07/trianon-nemzeti-gyasz-nemzeti-megujulas
http://www.karpataljalap.net/2013/06/07/szekelykapu-avatas-nagymuzsalyban
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Trianonra emlékezett Bene magyarsága  
2013. június 7. – Kárpátalja 

Az 1920. június 4-én történt gyászos trianoni békeszerződésre emlékezett június 2-án Bene 

magyarsága. A KMKSZ Benei Alapszervezetének szervezésében tartott megemlékezésre a 

település faluházában került sor. 

 

EisenSTADTfest magyar kínálattal 
2013. június 6. – Volksgruppen 

Ismét szabadtéri szórakozóhellyé válik Kismarton belvárosa. A sétálóutcában, az 

EisenStadtfest 2013 rendezvényén zene, szórakozás, kulináris kínálat várja két napon át a 

látogatókat. Idén első ízben magyar finomságok is várnak a vendégekre a kismartoni 

Pannonica üzlet termékei formájában. 

 

45 éves a BMKE 
2013. június 6. – Volksgruppen 

Fennállásának 45-ik évfordulóját ünnepli június 7-én a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. Egy színes program keretében zenével és tánccal tekintenek vissza a 

kultúregyesület tagjai a több éves tevékenységre. Az ünnepi rendezvényre 16:30 órai 

kezdettel kerül sor Alsóőrött, a Magyar Udvar dísztermében. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/06/07/trianonra-emlekezett-bene-magyarsaga
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183563/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183566/
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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 
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Hírvivő   
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www.manna.ro   
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