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Hivatalos: az MPP nem kér az EMNP-vel való fúzióból 
2013. június 7. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az MPP arra kéri az EMNP vezetőit, hogy lépjenek túl saját árnyékukon, hagyjanak fel a 

közvélemény folyamatos manipulálásával, a sajtón keresztül történő üzengetéssel, a fúzió 

alapokat nélkülöző erőltetésével, és amennyiben tényleg szívükön viselik közösségünk 

sorsát, akkor a „maszatolás” helyett válasszák bátran az őszinte párbeszédet – olvasható 

Biró Zsolt Toró T. Tiborhoz címzett levelében. 

 

Németh Zsolt: nem az intézményeknek, hanem a társadalomnak kell 
multikulturálisnak lennie 
2013. június 8. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Krónika, Szabadság, Magyar Hírlap 

Nem az intézményeknek, hanem a társadalomnak kell multikulturálisnak lennie - 

jelentette ki Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

Marosvásárhelyen, a Sapientia EMTE szombat délelőtti ballagási ünnepségén. Németh 

Zsolt azt követően szólalt fel a ballagási ünnepségen, hogy átvette a Bocskai István-díjat, 

amellyel az egyetem alapításában és fejlesztésében betöltött szerepéért tüntette ki a 

Sapientia szenátusa. 

 

Tőkés eldöntötte: indul az EP-választáson 
2013. június 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tőkés László egyeztetést kezdeményezett az RMDSZ-szel a jövő évi európai parlamenti 

választáson történő együttműködés érdekében. A 2007-ben függetlenként, 2009-ben 

pedig az RMDSZ színeiben brüsszeli mandátumot nyert volt református püspök pénteki 

nagyváradi sajtótájékoztatóján bejelentette, kész nekivágni egy újabb megmérettetésnek. 

 

Vukováron ülésezett a Magyar Ifjúsági Konferencia 
2013. június 9. – MTI, Kormány.hu 

A kelet-szlavóniai Vukováron rendezték meg szombaton a Magyar Ifjúsági Konferencia 

(MIK) soros ülését, amelyen nyolc régió magyar ifjúsági szervezeteinek mintegy 70 

küldöttje vett részt. Az ülés megnyitóján Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár köszöntötte a fiatalokat, majd röviden beszámolt az államtitkárság 

idei kiemelt fontosságú programjairól, amelyek legfőbb célja a közösségépítés. Téglásy 

Kristóf, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sport és Ifjúságért Felelős 

Államtitkárságának ifjúságügyi főosztályvezetője a család, a gyermekvállalás és a 

közösségépítés szerepét emelte ki a fiatalokhoz szólva. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33145
http://itthon.transindex.ro/?hir=33152
http://itthon.transindex.ro/?hir=33152
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-eldontotte-indul-az-ep-valasztason
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vukovaron-ulesezett-a-magyar-ifjusagi-konferencia
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Átmenetileg változnak az oktatási-nevelési támogatások 
2013. június 7. – MTI 

Átmenetileg változik a külhoni magyarság támogatását célzó oktatási-nevelési juttatások 

összege, első ütemben 17 200 forintot utalnak át az érintetteknek. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság közleményben tudatta: a kormány a túlzottdeficit-eljárás megszüntetése 

érdekében hozott intézkedései a határon túli magyarok pénzügyi támogatását biztosító 

Bethlen Gábor Alapkezelőt is érintik. A vonatkozó kormányhatározat értelmében az 

alapnak 2013-ban 500 millió forint egyenlegjavulást kell elérnie. 

 

Bernády-iskola: ismét levegőben a labda 
2013. június 7. – Erdély Ma, maszol.ro 

Az RMDSZ újból benyújtotta javaslatát a 2-es Számú Általános Iskola átnevezésére nézve. 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere azonban úgy nyilatkozott, a Demokrata-

Liberális Párt (PD-L) képviselői tartózkodni fognak a tervezet kapcsán. 

 

Nem az unió kér régiókat 
2013. június 7. – Erdély Ma, Háromszék 

A romániai politikai diskurzussal ellentétben nem létezik EU-s határidő az adminisztratív 

régiók kialakítására, az európai uniós pénzek lehívása pedig nem függ az adminisztratív 

régiók létezésétől – közölték az RMDSZ Brüsszelben tartózkodó képviselőivel és 

szenátoraival Johannes Hahn regionális fejlesztési politikával foglalkozó biztos 

kabinetjének tagjai, akikkel az erdélyi politikusok a kohéziós politika jövőjéről, valamint a 

romániai régiósítási folyamat európai megítéléséről folytattak megbeszéléseket. 

 

Liviu Dragnea már megrajzolta Románia régiós térképét  
2013. június 7. – maszol.ro 

A közigazgatási reformért felelős Liviu Dragnea kormányfőhelyettes a PRO Tv Húsz év 

után című adásában első alkalommal illusztrálta térképpel a nyilvánosság előtt 

elképzeléseit Románia régiós felosztásáról. E szerint az ország nyolc közigazgatási régióból 

állna, amelyek határai részben egybeesnének a jelenlegi fejlesztési régiók határaival. 

Újdonság, hogy a miniszter megszűntetné az önálló Bukarest-Ilfov régiót, Konstanca és 

Tulcea megye pedig elképzelései szerint együtt alkotna egy régiót. Meglepetés az is, hogy a 

két székelyföldi megyét is magába foglaló Központi Régió fővárosa nem Gyulafehérvár 

lenne (mint a jelenlegi fejlesztési régiónak), hanem Nagyszeben. 

 

Korodi a polgári kezdeményezésről: közös ügy, nincs versenyhelyzet 
2013. június 8. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Korodi Attila parlamenti képviselő is tagja lett a polgári kezdeményező bizottságnak, 

amely azt szeretné, hogy a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének megfelelően a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143073&cim=bernady_iskola_ismet_levegoben_a_labda
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143080&cim=nem_az_unio_ker_regiokat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13405-liviu-dragnea-mar-megrajzolta-romania-regios-terkepet
http://erdely.ma/autonomia.php?id=143154&cim=korodi_a_polgari_kezdemenyezesrol_kozos_ugy_nincs_versenyhelyzet_audio
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nemzeti, nyelvi régiók sajátos védelemmel rendelkezzenek az Európai Unióban. Minderről 

a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, Szász Edit beszélgetett Korodi Attilával. 

 

Nem ért egyet Maros megye prefektusa az Unirea főgimnázium magyar 
tagozatának önállósulásával 
2013. június 8. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Ellenzik a hatóságok a magyar tagozat önállósulását a kétnyelvű marosvásárhelyi Unirea 

főgimnáziumban, ahol egy magyar és egy román tannyelvű iskola megszervezését javasolta 

az épület tulajdonosa, a római katolikus egyház. Corneliu Grosu Maros megyei prefektus 

kijelentette, hogy nem tud elfogadni egy ilyen „nacionalista” kezdeményezést. 

 

A nyugat-trákiai török kisebbséggel tárgyalt Borbély László  
2013. június 8. – maszol.ro 

A görögországi nyugat-trákiai török kisebbség képviselőivel, a Barátság, Egyenlőség és 

Béke Pártjának (DEB) elnökével, Mustafa Ali Cavus-al, a Kelet-Makedónia és Thrákia 

régió kormányzójával, Aristides Giannukidis-el, a görögországi Xanti és Komotini városok 

választott muftijával, Ahmet Metevel és Ibrahim Serif-el, valamint a görög Radikális 

Baldoldali Koalíció (SYRIZA) török nemzetiségű képviselőjével, Ayhan Karayusuf-al 

találkozott pénteken Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke és Vincze Loránt, a 

nemzetközi kapcsolatokért felelős titkár, a görögországi Komotini városában.  

 

Székelyföldi segítség a magyarországi árvízvédelemnél 
2013. június 8. – Pinti Attila – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, Szabadság 

A magyarországi, árvíz veszélyeztette települések megvédésének segítésére közel 

kétszázötven erdélyi magyar önkéntest mozgósított az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és 

az Erdélyi Magyar Néppárt.  

 

A gyergyói Minta kvízjátékkal indít 
2013. június 8. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson is megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt Ifjúsági Szervezete, a 

Minta, jelentette be Jakab Péter gyergyószéki elnök. A frissen alakult szervezet területi 

elnöke, Ilyés József, illetve Kádár Gyopár Minta-tag is részt vett a sajtótájékoztatón, 

amelyen a szervezet céljáról, illetve a legközelebbi programjáról szóltak. 

 

Az EMNP az MPP helyi vezetőivel tárgyal a fúzióról 
2013. június 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az EMNP pénteken közölte, az MPP helyi vezetőivel folytat tárgyalásokat a két párt 

fúziójáról azt követően, hogy Biró Zsolt MPP-elnök elutasította az erről szóló 

tárgyalásokat. Az EMNP közleménye ugyanakkor megjegyzi, hogy nem egy kész fúziós 

megállapodással akart előállni, hanem csak tárgyalni kívánt az együttműködésről. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33149
http://itthon.transindex.ro/?hir=33149
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13454-a-nyugat-trakiai-torok-kisebbseggel-targyalt-borbely-laszlo
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekelyfoldi-segitseg-a-magyarorszagi-arvizvedelemnel
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/a-gyergyoi-minta-quiz-jatekkal-indit
http://itthon.transindex.ro/?hir=33150
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Hozzáteszi, azután, hogy Biró Zsolt elutasította az ajánlatot, a Néppárt a polgáriak helyi 

vezetőivel folytatja az egyeztetést a nemzeti oldal egyesítéséről. 

 

Sógor: a Sapientia végzősei megállják a helyüket a munkaerőpiacon 
2013. június 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A kolozsvári Sapientia EMTE végzős hallgatói június 8-án, szombat délután a Farkas utcai 

református templomban tartották ballagási ünnepségüket. Az eseményen Sógor Csaba 

európai parlamenti képviselő is jelen volt, az évfolyam egyik diákjának brüsszeli utazást 

ajánlott fel kiemelkedő tanulmányi eredményeiért. Sógor Csaba szerint a Sapientia évről 

évre bebizonyítja, hogy fontos szerepet tölt be az erdélyi magyar felsőoktatásban, végzősei 

megállják a helyüket a munkaerőpiacon. 

 

Kétszeres túljelentkezés az Erzsébet-táborba 
2013. június 9. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Elbírálták a pályázatokat és kijelölték azt a hét csapatot, amely Hargita megyéből részt 

vehet a magyarországi Erzsébet-program keretében biztosított ingyenes zánkai 

táborozáson.  

 

Köztéri demonstrációkkal tiltakozna az EMNP a kormány regionalizációs 
tervei ellen 
2013. június 9. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Az EMNP szerint világossá vált, hogy az önálló székelyföldi régió vagy egy sajátos jogállású 

partiumi régió kialakítását csakis közvetlen és határozott közösségi fellépéssel lehet elérni, 

mivel a kormány megrendelésére készült szakértői háttértanulmány sem a történelmi 

régiók természetes határai szerint képzeli el a közigazgatási régiók határait. A 

létrehozandó regionális intézmények hatásköreinek körvonalazása sem a szubszidiaritás 

és az önkormányzatiság európai alapelveire, hanem az egységes és központosított 

nemzetállami homogenizációs szándékra épül - olvasható a párt közleményében. 

 

Hunyad Megyei Magyar Napok: ezer éves gulyás Lupényban  
2013. június 9. – maszol.ro 

Végéhez közeledik a negyedik alkalommal megszervezett Hunyad Megyei Magyar Napok 

rendezvénysorozat, míg az első hétvégén Vajdahunyad és Déva volt az események 

központjában, ezen a hétvégén elsősorban a Zsil-völgyi településeken ünnepeltek a 

magyarok.  

 

Önálló magyar tagozatot szeretnének az Unirea Gimnáziumban 
2013. június 9. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

A római katolikus egyház megbeszéléseket kezdeményezett az Unirea Gimnázium és a 

megyei tanfelügyelőség vezetőségével, hogy két külön, egy magyar és egy román tannyelvű 

önálló tagozatot működtessenek a tulajdonában levő épületben. A római katolikus egyház 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33155
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ketszeres-tuljelentkezes-az-erzsebet-taborba
http://itthon.transindex.ro/?hir=33156
http://itthon.transindex.ro/?hir=33156
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13484-hunyad-megyei-magyar-napok-ezer-eves-gulyas-lupenyban
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/onallo-magyar-tagozatot-szeretnenek-az-unirea-fogimnaziumban
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tervét támogatja a marosvásárhelyi RMDSZ vezetősége, míg a prefektus, valamint 

Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea felháborítónak tartja, hogy a katolikus 

egyház saját egykori iskolájában – amelynek épülete most is az ő tulajdonában van – 

önálló magyar tannyelvű tagozatot szeretne indítani. 

 

Florea: az RMDSZ és szövetségesei döntsenek a Bernády iskoláról 
2013. június 9. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

A jelenlegi állás szerint csütörtökön kerül a helyi önkormányzati képviselő-testület 

napirendjére a marosvásárhelyi Bernády iskola névadási ügye. Újságírói kérdésre 

válaszolva, hogy a PD-L-s önkormányzati képviselők megszavazzák-e a tanintézet 

átnevezését vagy sem, a város polgármestere, Dorin Florea elmondta: ezúttal tartózkodni 

fognak. 

 

Régi, új elnök: Bognár Levente 
2013. június 9. – Nyugati Jelen 

Szombaton 10 órától az aradi Kultúrpalota nagytermében szervezték meg az RMDSZ Arad 

megyei szervezetének a küldöttgyűlését, amelyiket Faragó Péter választmányi elnök 

köszöntője nyitott meg. A gyűlésen újraválasztották Bognár Leventét az Arad megyei 

RMDSZ elnökévé.  

 

Kifogásolja a Communitas sajtópályázatainak elbírálását Szekeres Attila 
MÚRE-alelnök 
2013. június 10. – Krónika  

Önkényesen osztotta el a romániai magyar sajtónak szánt támogatásokat az RMDSZ által 

létrehozott Communitas Alapítvány – állítja nyílt levelében Szekeres Attila, a Magyar 

Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) alelnöke. Az újságírói érdekvédelmi szervezet 

alelnöke szerint az elmúlt évhez hasonlóan az alapítvány sajtós szaktestülete által odaítélt 

támogatások elosztásából „ismét az világlik ki, mint egy évvel korábban, az elosztásnál 

érvényesített főkritérium: az RMDSZ-szel ápolt viszony”. 

 

Tőkés egyeztetne, de nincs kivel 
2013. június 10. – Krónika  

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a Krónikának kijelentette: nem látja értelmét 

annak, hogy a szövetség összefogjon Tőkéssel. „Az RMDSZ-t nem foglalkoztatja az, hogy 

Tőkés László hogyan folytatja politikai pályafutását” – jelentette ki. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/florea-az-rmdsz-es-szovetsegesei-dontsenek-a-bernady-iskolarol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/regi_uj_elnok_bognar_levente.php
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-egyeztetne-de-nincs-kivel-1
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Jogsegélyszolgálat: nem született érdemi döntés Strasbourgban 
2013. június 7. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A strasbourgi emberi jogi bíróság döntése nem azt jelenti, hogy a szlovák állampolgársági 

törvény rendben van, derül ki a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

Jogsegélyszolgálatának tájékoztatásából. Azt ugyanis nem is vizsgálhatta a bíróság, csupán 

azt mondták ki, a lépés összhangban van a hatályos törvénnyel, de nem az alkotmánnyal. 

 

Lajčák: az emberjogi bíróság választ adott a szájhősöknek 
2013. június 7. – TASR, hirek.sk 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága nagyon világos választ adott minden szájhősnek – 

mondta Miroslav Lajčák külügyminiszter azzal összefüggésben, hogy a strasbourgi bíróság 

elutasította Dolník Erzsébet és Fehér István beadványát, amelyet szlovák 

állampolgárságuk elvesztése miatt nyújtottak be. A miniszter megjegyezte, a bíróság 

döntése elégtételt jelent Szlovákia számára. 

 

Egyedül Berényi vitázna 
2013. június 7. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Bugár Béla, a Híd elnöke visszautasította az MKP elnökével, Berényi Józseffel tervezett 

pártelnöki vitát, amelyet a Magyar Interaktív Televízió nevében Haraszti Gyula 

kezdeményezett 2013. május 15-én. 

 

A Kalligram 22 művet visz a Könyvhétre 
2013. június 7. – bumm.sk 

Huszonkét kortárs próza, értekező mű, valamint verseskötet szerepel a pozsonyi Kalligram 

Kiadó idei újdonságai között a 84. Ünnepi Könyvhéten. 

 

Három éve rágódnak az állampolgársági törvényen 
2013. június 9. – bumm.sk 

Nemsokára három éve lesz, hogy életbe lépett a törvény: aki másik ország állampolgárává 

válik, elveszi szlovák állampolgárságát. Egyelőre nem tudni, megváltozik-e a jogszabály, s 

ha igen, mikor. Öllös László politológus szerint nem várható, hogy Szlovákia rövid időn 

belül megegyezik Magyarországgal. Rámutatott: Szlovákia 2005-ig ugyanúgy tette 

lehetővé a szlovák állampolgárság könnyített felvételét, mint Magyarország, ám akkor 

ebből semmilyen probléma nem volt. 

 

Ki váltja majd A. Nagy Lászlót? 
2013. június 9. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Több mint valószínű, hogy nem magyar származású ember tölti majd be A. Nagy László 

kisebbségügyi kormánybiztos nemsokára üresen maradó székét. A kormány egyelőre nem 

árult el semmit a szóba jövő utódokról. 
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http://www.bumm.sk/83150/jogsegelyszolgalat-nem-szuletett-erdemi-dontes-strasbourgban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130607100517/Lajcak-az-emberjogi-birosag-valaszt-adott-a-szajhosoknek.html
http://www.bumm.sk/83165/egyedul-berenyi-vitazna.html
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Elhunyt Varga Ervin, az Ifjú Szivek művészeti vezetője  
2013. június 9. – Felvidék Ma 

Elhunyt Varga Ervin, a hazai táncművészet kiemelkedő alakja, táncos, koreográfus. 1983-

tól 1987-ig a Szőttes művészeti vezetője és koreográfusa, 1988-tól az Ifjú Szivek művészeti 

vezetője és koreográfusa, majd 1993 és 1995 közt igazgatója volt. 1990-től 16 éven át 

tanított a pozsonyi táncművészeti főiskolán. 2003-tól 2009-ig a Szlovák Állami Népi 

Együttes művészeti vezetője volt. 

 

Márairól Szepsiben 
2013. június 9. – Felvidék Ma 

Szepsiben is megnyitották a kassai polgár, Márai Sándor életét és munkásságát bemutató 

kiállítást. A kiállítást Mészáros Alajos, az MKP Európai Parlamenti képviselője, a kiállítás 

védnöke és Czajlik József, a kassai Thália Színház igazgatója nyitották meg. 

 

Čaplovičék növelnék az osztályok létszámát 
2013. június 9. – Felvidék Ma 

Nagy érdeklődés övezi az oktatási tárcának azt az új törvénytervezetét, amely az iskolai 

osztályok létszámát növelné. A javaslatot szülők, tanárok és oktatásügyi szakemberek is 

támadják. Míg a jelenleg érvényben lévő törvény azt írja elő, hogy az elsősöknél 22, 

másodiktól negyedik évfolyamig pedig maximálisan 25 diák alkothat egy osztályt, addig a 

legújabb törvénytervezet értelmében 28 diákra kellene felügyelnie egy tanárnak, 

függetlenül attól, hogy elsős vagy éppen negyedikes. 

 

Monopolhelyzetet teremt a készülő tankönyvtörvény? 
2013. június 7. – Magyar Szó 

A készülő tankönyvtörvény egyes szakaszai sértik az alkotmány és a munkaügyi törvény 

egyes szakaszait, valamint ismét monopolhelyzetbe hozzák a Tankönyvkiadó Intézetet. Ezt 

Gordana Knežević Orlić, a Tankönyvkiadók Társulásának vezetője jelentette ki. Mint 

mondta, nem tartják helyénvalónak, hogy egy ilyen fontos dokumentumot szinte titokban 

készítenek el, és mindössze 15 napot adnak a róla szóló közvitára. A tankönyvkiadók a 

készülő törvénnyel kapcsolatos kifogásaikat, megjegyzéseiket eljuttatják az oktatási 

minisztériumnak, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak és más testületeknek. 

 

A gyermekek részéről nagy az érdeklődés 
2013. június 7. – Magyar Szó 

A tartományi kormány 2010-ben vezette be az angol-szerb nyelvű oktatást egyes 

intézményekben. Középiskolai szinten része a projektnek a Zentai Gimnázium, ahol 

magyar-angol nyelvű oktatás folyik. Deli Andor tartományi oktatási, közigazgatási és 

nemzeti közösségi titkár és Argyelán Zoltán az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola 
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igazgatója nyitotta meg csütörtökön a kétnyelvű oktatásról tartott tanácskozást. Ezt a 

projektet a vajdasági kormány azzal a céllal indította el, hogy a vajdasági diákok minél 

könnyebben felzárkózzanak a az európai fejlődési irányzatokhoz. 

 

Kompetenciakonferencia 
2013. június 7. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács, a szabadkai Vajdasági Módszertani Központ és a 

magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ “Kompetenciákon 

alapuló korszerű oktatás a középiskolákban” címmel közös nemzetközi konferenciát 

szervezett csütörtökön pedagógusok számára a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar épületében. „Fontos, hogy olyan tudással kerüljenek ki a gyerekek az iskolából, amely 

tudást a gyakorlatban is felhasználják. A lexikális tudáson túl a használhatóságra került a 

hangsúly” – mondta Joó Horti Lívia. 

 

Pásztor: Partnereket keresünk Szabadka fellendítéséhez 
2013. június 7. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Május 21-én volt egy éve, hogy a VMSZ bűnvádi feljelentést tett ismeretlen személyek ellen 

választási csalás gyanújával – mondta el Pásztor István a VMSZ elnöke péntek délelőtti 

sajtótájékoztatóján, amelynek témája a Szabadkán uralkodó politikai helyzet volt. Mint 

Pásztor elmondta, a párt irányelvei a megbízhatóság, az önállóság és a szavahihetőség, 

amelyektől nem hajlandóan tágítani, akár tetszik ez másoknak, akár nem. „Nem a 

képviselő-testületi többséghez keresünk partnereket, hanem elképzeléseinkhez és az sem 

érdekel bennünket, hogy a szövetségeseket a hatalmi vagy az ellenzéki oldalon találjuk 

meg” fogalmazott. 

 

Megmenthető a Zöld szökőkút 
2013. június 7. – Magyar Szó 

A szabadkai Zöld szökőkút felújítási munkálatai kapcsán két terv van asztalon, amelyeket 

megvitatnak a városi illetékes szervek. Így feltehetően a Zsolnay kerámiából készült 

szökőkutat márvány vagy pedig egy süllyesztett szökőkút váltja majd fel, mert 

magyarázatuk szerint a Zsolnay kerámia cseréje nagyon sokba kerül, ugyanakkor drága 

lenne annak védelme. Ennek tudatában a Mosolyogj Szabadkára! civil szervezet 

magyarországi Zsolnay kerámia szakértőket hívott Szabadkára, hogy véleményezzék a Zöld 

szökőkút jelenlegi állapotát, illetve felújítási lehetőségeit. 

 

Jól felszerelt óvodák 
2013. június 7. – Magyar Szó 

A kishegyesi Pán Péter óvoda megállja helyét mind a termek, mind a felszereltség terén. 

Szocializációs szempontból fontos idejében beíratni a gyereket az oviba, állítja az 

igazgatónő. A Pán Péterben külön hangsúlyt fektetnek a tehetséges gyerekek nevelésére, 

valamint a különböző versenyek, rendezvények szervezésére. A múlt hónap végéig tartott 
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az iratkozás az óvodába Kishegyesen, s mint azt az igazgatónőtől megtudtuk, mintegy 

negyven gyerekre számítottak a községi székhelyen, a községben pedig összesen 110-re. Az 

óvodákban az idén 348 gyerek volt és körülbelül ugyanerre a létszámra számítanak az őszi 

kezdéskor is. Jelenleg tizenegy magyar és hét szerb tagozat működik. 

 

Az együttműködés mindenkinek csak kedvezhet 
2013. június 7. – Magyar Szó 

Eljutottunk oda, hogy ma már a magyarországi vállalkozók számára sokkal fontosabb a 

szerbiai vállalkozókkal való kapcsolatteremtés, mint fordítva, amennyiben azok a keleti 

piacot célozták meg, mégpedig Oroszországot, Fehéroroszországot, Kazahsztánt, tavaly óta 

Törökországot, vagy nem rég óta Ukrajnát – emelte ki Slobodan Vojinović, a szabadkai 

Körzeti Gazdasági Kamara elnöke, a 7. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár 

keretében szervezett szakmai tanácskozáson, ahol a Magyarországgal való együttműködés 

lehetőségeiről volt szó a Városházán. 

 

Nemzetiségi rendőröket verbuválnak 
2013. június 7. – Magyar Szó 

Az EBESZ szerbiai missziójával együttműködve a Sremska Kamenica-i Alapfokú 

Rendőrképzési Központ bemutatót tart jövő kedden a zombori középiskolás 

diákotthonban. A délben kezdődő, két órásra tervezett szemléltető előadásra a kisebbségi 

nemzeti közösségekhez tartozó fiatalokat várják, hogy fölkeltsék érdeklődésüket az 

alapfokú rendőrképzés és a rendőri szolgálat iránt. Egyben tájékoztatják őket a pályázás 

módjáról, a bejutás föltételeiről, illetve a kiképzés menetéről. 

 

Családkongresszust tartanak augusztusban a kishegyesi Kátai-tanyán 
2013. június 7. – Vajdaság Ma 

Kiemelt esemény lesz idén a családkongresszus, melynek első ízben ad helyszínt a határon 

túli magyarság. Az eseményre augusztus elején kerül sor Vajdaságban, a tervek szerint 

ugyanis augusztus 2-ától 4-éig 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 üdvözölni fogja a 

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

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

 

Falunap és meggynapok Bácsfeketehegyen 
2013. június 8. – Vajdaság Ma 

Kilencedik alkalommal ünnepelnek falunapot, és jubileumi, tizedik alkalommal szerveztek 

meggynapokat Bácsfeketehegyen. A rendezvénysorozat már pénteken elkezdődött, 

különféle sportrendezvényekkel és művelődési programokkal. Bojtos Béla, a helyi 

közösség tanácselnöke a kultúrotthonban üdvözölte a nagyszámú megjelentet, közöttük 

Nikowitz Oszkárt, Magyarország belgrádi nagykövetét. Nikowitz Oszkár a megnyitón 
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elmondott alkalmi beszédében kitért arra, hogy a bácsfeketehegyiek többsége máig 

megőrizte sajátosan önérzetes kun jellemvonásait. Az ember életében kiemelkedő szerepet 

játszik az önbecsülés, fontos, hogy mindenki találjon valamit, amiben a legjobb. A 

bácsfeketehegyiek a meggytermesztésben találhatják meg ezt. 

 

Thaci: A szerbek a brüsszeli megállapodás legnagyobb nyertesei 
2013. június 8. – Vajdaság Ma 

„A legnagyobb nyertesek a koszovói szerbek, mert megtaláltuk azt a megoldást, amely 

jobb, biztonságosabb és gazdagabb életet biztosít számukra, új munkahelyeket teremt, és 

javítja az életkörülményeiket” – jelentette ki a brüsszeli megállapodás kapcsán a koszovói 

közszolgálati televízió szerb műsorában Hashim Thaci koszovói kormányfő, s hozzátette, a 

megállapodás történelmi jelentőségű az albán és a szerb nép szempontjából egyaránt. 

Véleménye szerint új realitással kell szembesülni, s ennek kialakításakor a jövő felé 

tekintettek, hogy végre lezáruljanak a problémák és a nézeteltérések. 

 

Degert: Nem dátum, zöldfény 
2013. június 9. – Vajdaság Ma 

Az Európai Tanács június 28-án nem dönt Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásai 

megkezdésének időpontjáról, hanem zöldfényt ad a tárgyalások megkezdéséhez, jelentette 

ki Vincent Degert, az EU szerbiai misszióvezetője, s hozzátette, nem kell találgatni június 

28-ával kapcsolatban. Degert szerint Szerbia számára is az a legfontosabb, hogy június 28-

áig minél nagyobb előrelépést érjen el tárgyalásaiban Pristinával. 

 

Szerbiának nem zöld fényre, hanem dátumra van szüksége! 
2013. június 9. – Pannon RTV 

Szerbiát nem érdekli, hogy zöld fényt kap-e az uniós tárgyalások megkezdéséhez, ha június 

28-án nem kapja meg a tárgyalások megkezdésének dátumát – mondta Ivica Dačić 

miniszterelnök. A kormányfő szerint ez megakadályozhatja a brüsszeli megállapodás 

megvalósítását. Dačić Vincent Degert, az Európai Unió szerbiai misszióvezetője 

kijelentésére reagált, miszerint Szerbia ebben a hónapban zöld fényt kap az Uniótól, de 

dátumot még nem. 

 

Gomboson felavatták a Gyöngyösbokréta megálmodójának szobrát 
2013. június 9. – Pannon RTV 

Gomboson rendezték meg a 37. Durindót és az 50. Gyöngyösbokrétát. A Duna menti 

település hetedik alkalommal adott otthont a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb 

rendezvényének. Gombos központjában még a forgalmat is leállították, amikor táncra 

perdültek a Durindó és Gyöngyösbokréta résztvevői. A rendezvény helyszíne a helyi 

kultúrház udvara volt, ahol felavatták Tamaskó József gombosi méhész, alkotó és 

művelődésszervező, egyben a Gyöngyösbokréta megálmodójának szobrát. 
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Pásztor Bálint: Nem lenne jó, ha parlamenti választásokra kerülne sor 
2013. június 9. – Pannon RTV 

Nagyon rossz lenne, ha a rendkívüli parlamenti választásokat októberben tartanák, akkor, 

amikor Szerbiának éppen az Európai Unióval való tárgyalásokra kellene készülnie – ezt 

nyilatkozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti 

képviselője a Dnevniknek. A magyar politikus nem zárja ki a rendkívüli választások 

kiírásának lehetőségét év végéig, de ezt a témát egyelőre csak találgatások övezik. Sokkal 

valószínűbb a kormányátalakítás még ezen a nyáron – tette hozzá Pásztor Bálint. 

 

Tapasztalatcsere az MTVA és a Pannon RTV között Szabadkán 
2013. június 9. – Pannon RTV 

Szakmai továbbképzésen vettek részt a Pannon RTV munkatársai pénteken, amelyen a 

magyarországi szakemberek tartottak előadásokat a tévézéssel és rádiózással 

kapcsolatban. A kétnapos képzésen a szakemberek megosztották tapasztalataikat a 

Pannon RTV munkatársaival, emellett egyeztettek az együttműködésről az MTVA és 

szerkesztőségünk között. Bodzsoni István, a Pannon RTV igazgatója: „A Pannon RTV és az 

MTVA között létrejött egy szoros együttműködés, van egy aláírt együttműködési 

szerződésünk és ez egy jó alkalom arra, hogy áttekintsük az eddigi munkát, mi a jó, mi a 

rossz, min kell javítani és hogyan tovább.” 

 

Kárpátaljai önkéntesek segítik az ár elleni küzdelmet Magyarországon 
2013. június 7. – MTI, Kárpátalja Ma 

Nyolctagú derceni tűzoltócsapat segíti Tahitótfalunál a Duna áradása elleni védekezést. A 

Kárpátaljai Református Egyház ajánlotta fel a tűzoltók segítségét, s péntek délután újabb 

önkéntesek indultak Beregszászból, hogy viszonozzák a korábbi ukrajnai áradások során 

nyújtott magyar támogatást. 

 

Együttműködés Beregszász és Sárospatak között. 
2013. június 8. – Kárpátinfo 

A Tiszáninneni Református Egyházmegye és a Kárpátaljai Református Egyház, illetve a 

Sárospataki Teológiai Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által 

2011-ben kötött együttműködési szerződés értelmében immáron Beregszászon is lehetőség 

nyílik katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésre. Idén harmadik alkalommal 

hirdették meg a felvételt, amelyre június 1-jén került sor a Beregszászi Református 

Gyülekezet dísztermében. 
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Megakadályozzák a hodosi és a domonkosfai fiókiskola bezárását 
2013. június 8. – RTV Slovenija Hidak 

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolához 

tartozó hodosi és domonkosfai fiókiskolát ne zárják be,” – döntöttek a Moravske Toplice 

Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának pénteken megtartott 

ülésükön. Ezen kívül elfogadták a 2012-es zárszámadást és határoztak a község 

nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő egyesületek támogatásához szükséges 

pályázat kiírásáról. 

 

BMKE 45 éves jubileumi ünnepsége 
2013. június 8. – Volksgruppen 

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

Kultúregyesület. Egy színes program keretében zenével, tánccal és színjátszással 

tekintettek vissza a kultúregyesület tagjai és a nagyszámban megjelent vendégeik a sok év 

tevékenységeire. Az ünnepi rendezvényre 16:30 órai kezdettel került sor Alsóőrött, a 

Magyar Udvar dísztermében. Felléptek kis programmal a magyart tanuló óvodások, a 

magyar gyermekóra kicsinyei és az alsóőri gyermektánccsoport is és látszott, hogy a fiatal 

utánpótlásban nincs hiány. 

 

Nemzetközi búcsú Felsőőrött 
2013. június 9. – Volksgruppen 

Június 8-án egy több nemzetet összekötő búcsúra került sor a felsőőri városi parkban.13 

órai kezdettel a magyarok, osztrákok, horvátok és szlovákok közös rendezvényén színes 

program és különleges termékínálat várta az érdeklődőket. Tartományunk magyar 

kultúrájat a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület gyermekei és táncosai képivselték 

tánccal és énekkel a felsőőri színpadon. 

 

Európában felesleges Magyarország-vita folyik 
2013. június 8. – MHO, MTI 

A Wiener Zeitung osztrák lap szombati számának nyilatkozott Szalay-Bobrovniczky Vince 

Magyarország bécsi nagykövete. Szerinte egy „teljesen felesleges” Magyarország-vita 

folyik, amely kontraproduktív, mindenekelőtt Európa számára. A diplomata szerint az 

ország belföldi és külföldi megítélése között törés következett be. Úgy vélekedett, a külföldi 

megítélés „eltorzulásának” egyik oka az lehet, hogy a kormány új úton járva tett kísérletet 

az ország szanálására, és nem akarja más országok adófizetőit terhelni, hanem a bankokat 

is hozzájárulásra kéri. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6463
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183658/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183683/
http://magyarhirlap.hu/europaban-felesleges-magyarorszag-vita-folyik
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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/

