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Hamarosan elkészül a két csúrogi emlékközpont 
2013. június 10. – Pannon RTV 

Csúrogon a tervek szerint nemsokára befejeződik annak a két emlékközpontnak az építése 

amelyet a második világháborúban áldozatul esett falubeli szerbek és magyarok emlékére 

létesítetenek. Az egykori Topalov-raktár már szinte teljesen kész mig az 1944-ben kivégzett 

magyar áldozatok tiszteletére épülő emlékpark, kedvező időjárás esetén, a következő 

napokban fejeződik be. A korábbi megállapodás szerint mindkét emlékhelyen a Szerbia és 

Magyarország elnöke közösen hajt fejet. 

 

Bejelentési kötelezettség – Gašparovič nem írta alá a törvénymódosítást 
2013. június 10. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ivan Gašparovič köztársasági elnök visszautalta a parlamentbe azt a törvénymódosítást, 

amely büntetés terhe mellett kötelezi a polgárokat, hogy jelentsék be az illetékes 

hivatalban, ha 90 napnál hosszabb ideig kívánnak külföldön tartózkodni. Az államfő 

azonban nem ért egyet azzal a megfogalmazással, hogy a polgárnak „kötelessége 

bejelenteni”, ha 90 napnál hosszabb ideig kíván külföldön tartózkodni. Gašparovič ezt 

feleslegesnek és zavarónak tartja, s javasolja, hogy a vonatkozó pontot töröljék a 

törvénymódosításból.  

 

Dragnea: önálló régió lehet Dobrudzsa 
2013. június 10. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Önálló régió lehet Dobrudzsa - közölték hétfőn bukaresti lapok Liviu Dragnea 

közigazgatási miniszterelnök-helyettes egy televíziós nyilatkozatát idézve. Dragnea 

tévényilatkozatában azt is jelezte, hogy Dobrudzsa példája nem érvényes a Székelyföldre. 

„Nem szándékozom olyan régiófelosztást javasolni, amely etnikai szempontokon alapul. A 

régiókat azért hozzuk létre, hogy kiegyensúlyozott fejlődést biztosítsanak: ha megnézzük a 

megyék fejlettségi térképét, világosan látszanak a különbségek. Nem folytathatjuk a 

jelenlegi közigazgatási rendszerrel, mert Románia a koldusok és királyfik országa lesz” - 

mondta a miniszterelnök-helyettes. 

 

RMDSZ-es javaslatot fogadott el az alkotmánymódosító bizottság 
2013. június 10. – transindex.ro 

Az államfő mandátumának 5 évről 4 évre való csökkentése mellett az alkotmánymódosító 

bizottság - az RMDSZ ellenszavazata mellett - elfogadta a népszavazások érvényességi 

küszöbének 50%-ról 30%-ra való csökkentését – válaszolt a Transindex megkeresésére 

Máté András képviselő.  
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http://pannonrtv.com/web/?p=65340
http://www.hirek.sk/belfold/20130610122343/Bejelentesi-kotelezettseg-Gasparovic-nem-irta-ala-a-torvenymodositast.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33162
http://itthon.transindex.ro/?hir=33169
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Elena Udrea Szentgyörgyön – Káosz van ebben az országban 
2013. június 10. – Erdély Ma 

A mostani hatalom nem az országnak, hanem önmagának akar új alkotmányt: pancser 

módon, elvi szempontok nélkül folyik az alkotmánymódosítás. Ezt Elena Udrea, a 

Demokrata Liberális Párt volt régiófejlesztési minisztere jelentette ki pénteken, 

sepsiszentgyörgyi sajtóértekezletén. A régiósításról szólva azt mondta: nem szerencsés az 

etnikai kritériumra hivatkozni. „Nincs Székelyföld-komplexusom, azt is pártoltam, hogy 

Székelyföldet, mint turisztikai brandet népszerűsítsük, de annak nem látnám értelmét, 

hogy három szegény megyét, Kovásznát, Hargitát és Marost egy önálló régióba 

elszigeteljünk” – mondta Udrea. 

 

Kétágú templom: a tanfelügyelőség nem enged 
2013. június 10. – maszol.ro, Krónika 

Valentin Cuibus Kolozs megyei főtanfelügyelő az intézmény hétfői sajtótájékoztatóján 

kitért arra, hogy helytelennek tartja a kolozsvári lakosok tiltakozását a tanfelügyelőség új 

székhelyének megépítése ellen. „Az építkezések helyszíne a román állam tulajdona, és a 

munkálatokat folytatni fogjuk. Már az európai igazságügyi fórumok is elismerték a román 

állam tulajdonjogát az illető telekre nézve, ezért helytelennek tartom a tiltakozást” – 

fogalmazott a tanfelügyelő. 

 

Neveket adnának Bernády nagytermeinek 
2013. június 10. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Harminc napig lehet javaslatokat tenni, és hatvan napon belül a megyei önkormányzat 

dönthet arról, hogy kiről vagy kikről nevezzék el a Kultúrpalota nagytermét, illetve a 

Közigazgatási Palota gyűléstermét – döntött a megyei közgyűlés rendkívüli ülésén. Habár 

a névadás kapcsán közmeghallgatást hirdettek, úgy tűnik, a Kultúrpalota nagytermét 

George Enescuról és Bartók Béláról, a volt Városháza gyűléstermét pedig Bernády 

Györgyről és Emil Dandeáról neveznék el – az „egyet ide egyet oda” elv alapján. 

 

Nem fújják le a bukaresti tüntetést 
2013. június 10. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

A gyér érdeklődés és az egyre fokozódó ellenállás dacára sem mond le a hét végi, bukaresti 

utcai tüntetés megszervezéséről a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE). A marosvásárhelyi civil szervezet vezetői úgy döntöttek: akkor is 

felvonulnak a főváros utcáin, ha akciójukra nem sikerül Bukarestbe utaztatniuk a tervezett 

harminc autóbusznyi erdélyi magyart. 

 

Csak részben tudják kifizetni a támogatásokat 
2013. június 10. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Júliusban-augusztusban várhatóan fizetik a Szülőföldön magyarul program keretében a 

támogatásokat, azonban csak a megpályázott összeg egy részét fogják tudni átutalni a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143237&cim=elena_udrea_szentgyorgyon_kaosz_van_ebben_az_orszagban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13535-ketagu-templom-a-tanfelugyeloseg-nem-enged
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/neveket-adnanak-bernady-nagytermeinek
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-fujjak-le-a-bukaresti-tuntetest
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/csak-reszben-tudjak-kifizetni-a-tamogatasokat
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támogatottaknak. Lászlófy Pál, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke úgy véli, ha ténylegesen 

nemzetben gondolkodunk, akkor megértésre kell találjon a pályázók körében a kialakult 

helyzet. 

 

Kulturális pályázatíró képzést tartanak Árkoson 
2013. június 10. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Június 13‒14-én, a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson kerül sor az RMDSZ Kulturális 

Főosztályának pályázatíró képzésére, annak a hét állomásos, pályázatíró tanácsadó 

körútnak részeként, amely keretén belül kétnapos gyakorlati előadásokon, szakemberek 

bevonásával a hazai és Európai Uniós pályázási rendszert, valamint az Európai Unió 

kulturális keretprogramjával kapcsolatos tudnivalókat ismerhetik meg a résztvevők. 

 

A petrozsényi magyarság templomát ünnepelte 
2013. június 10. – maszol.ro 

A 125 éves petrozsényi református templomot ünnepelte a Hunyad megyei magyarság 

vasárnap a IV. Hunyad Megyei Magyar Napok záróakkordjaként. Az ünnepi 

istentiszteleten Zsargó János református esperes hirdetett Igét. Jelen volt a város 

polgármestere, többen az egyházmegye lelkészei közül, más felekezetek lelkészei, az 

RMDSZ és a Kolozsvári Magyar Nagykövetség képviselői, Várpalota testvérváros 

küldöttsége, valamint a város bányászkórusa.  

 

Politikafüggő a regionalizáció 
2013. június 11. – Szabadság 

Tegnap a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, valamint a Magyar 

Földrajzi Intézet konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendezett Kolozsváron a 

szociológus diákok magyar nyelvű mesteri programja keretében, amelyen tanárok, kutatók 

és egyetemisták vettek részt. Témája a településfejlesztés és a regionális fejlődés volt, 

különös tekintettel a régióhatárok és a városfejlődés dinamikájának változásaira. 

 

Megyei választások: közös listát állít hét párt Pozsony megyében 
2013. június 10. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Hét párt ma ünnepélyes keretek között koalíciós szerződést írt alá Pozsony megyében az 

őszi megyei választásokon való együttműködésről. A „hetesfogatot“ a Szlovák 

Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), a 

Most-Híd, a Szabadság és Szolidaritás (SaS), a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Polgári 

Konzervatív Párt (OKS) és a Zöldek Pártja alkotja. A hét politikai erő Pavol Frešo (SDKÚ) 

jelenlegi megyei elnök személyében közös megyefőnök-jelöltet állít. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13538-kulturalis-palyazatiro-kepzest-tartanak-arkoson
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13539-a-petrozsenyi-magyarsag-templomat-unnepelte
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/91304
http://www.hirek.sk/belfold/20130610145215/Megyei-valasztasok-kozos-listat-allit-het-part-Pozsony-megyeben.html
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Lipšicet és/vagy Bugárt akarja ellenzéki vezetőnek a nép 
2013. június 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az MVK legújabb közvélemény-kutatása arra volt kíváncsi, hogy kit látnának egy esetleges 

ellenzéki összefogás élén legszívesebben a szlovákiai ellenzéki választópolgárok. A 

válaszadók egyaránt 14-14 százaléka jelölte meg Daniel Lipšicet és Bugár Bélát, mint 

kívánatos ellenzéki vezetőt. 

 

A kormánypárt híveinek 60 százaléka Ficót akarja államfőnek 
2013. június 10. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Smer választópolgárainak 60,6 százaléka Robert Ficóra voksolna az államfőválasztás 

során, míg 36 százalékuk annak örülne, ha továbbra is a kormányfői funkciót látná el. A 

más pártokra voksolók 12,2 százaléka ugyancsak Robert Ficót óhajtja köztársasági 

elnöknek. 

 

Árvíz Magyarországon - Martonyi János megköszönte Szlovákia szolidaritását 
2013. június 10. – MTI, hirek.sk 

Martonyi János külügyminiszter megköszönte Vesna Pusic horvát miniszterelnök-

helyettesnek, külügyminiszternek és Peter Weiss budapesti szlovák nagykövetnek, hogy a 

két szomszédos ország kormánya kifejezte szolidaritását Magyarországgal és érdeklődött 

az árvízi védekezésről. Peter Weiss segítséget ajánlott a műszaki mentésben, amit a 

magyar külügyminiszter nagyra értékelt. Az egyeztetés alapján a magyar és a szlovák árvízi 

operatív szervek felvették a kapcsolatot. 

 

Három lehetséges forgatókönyv 
2013. június 10. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Vincent Degert-nek, az Európai Unió szerbiai küldöttsége vezetőjének hétvégi 

nyilatkozatát követően, hogy az Európai Tanács június 28-án csupán zöld jelzést ad a 

csatlakozási tárgyalások megnyitására Szerbiának, a pontos dátumot azonban nem tűzi ki, 

Peter Stano, Štefan Füle bővítési biztos sajtófelelőse hétfőn kifejtette: „A csatlakozási 

tárgyalások megkezdése dátumának kitűzéséről nincsen egységes álláspontja az uniónak, a 

tagállamok egyenként határoznak ebben a témában.” Az EU tagállamainak állam- és 

kormányfői eltérő véleményt alkothatnak Szerbia előrehaladásáról, magyarázta Stano, 

hozzátéve: nem létezik „hagyományos” döntés, a határozatok egyenként születnek meg. 

 

A koszovói szerbek nem működnek együtt Belgráddal 
2013. június 10. – Magyar Szó 

A brüsszeli megállapodás végzetes a koszovói szerbek számára, ezért az észak-koszovói 

szerbek nem hajlandóak részt venni a végrehajtási terv munkacsoportjában, jelentették be 

hétfőn az észak-koszovói szerb községek képviselői. A belgrádi illetékesek szerint a 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/83259/lipsicet-es-vagy-bugart-akarja-ellenzeki-vezetonek-a-nep.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130610121331/A-kormanypart-hiveinek-60-szazaleka-Ficot-akarja-allamfonek.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130610170031/Arviz-Magyarorszagon-Martonyi-Janos-megkoszonte-Szlovakia-szolidaritasat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2000/kozelet_politika/97847/H%C3%A1rom-lehets%C3%A9ges-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2000/kozelet_politika/97851/A-koszov%C3%B3i-szerbek-nem-m%C5%B1k%C3%B6dnek-egy%C3%BCtt-Belgr%C3%A1ddal.htm
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végrehajtási tervről szóló tárgyalásokat a tervek szerint ma folytatnák. Mint megjegyzik, a 

megállapodás végrehajtásához kulcsfontosságú, hogy a koszovói parlament elfogadja az 

amnesztiatörvényt. Ezzel szemben Dragiša Vlašković, Kosovska Mitrovica község elnöke a 

brüsszeli megállapodást végzetesnek nevezi, hozzátéve, hogy a koszovói intézményekbe 

való bekapcsolódás elfogadhatatlan a számukra. 

 

Nem lesz drámai végkifejlet 
2013. június 10. – Magyar Szó 

A szerbiai folyók egyelőre teljesen az ellenőrzésünk alatt állnak, s nem várhatók 

komolyabb következményei a Közép-Európából érkező árhullámnak – jelentette ki a 

rendkívül helyzetekkel megbízott köztársasági stáb vasárnapi ülésén Ivica Dačić 

kormányfő, belügyminiszter, a stáb ülésének elnöklője. Reményét fejezte ki, hogy 

Szerbiában nem kell rendkívüli árvízvédelmi készültséget hirdetni az előttünk álló tíz 

napban. 

 

Fél évszázados lett a Gyöngyösbokréta 
2013. június 10. – Pannon RTV 

Vajdaság nagy múltú táncfesztiváljának idén Gombos adott otthont, ahol csaknem 30 

tánccsoport mutatkozott be. Vajdaság legnagyobb táncrendezvényére szinte a régió 

minden településéből, emellett Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvény 

zászlajának megáldása után a Fesztivál Tanácsának elnöke, Szabó Gabriella hivatalosan is 

megnyitotta a Gyöngyösbokrétát. Elmondta, számára az a legszebb, hogy a fiatalok is részt 

vesznek a rendezvényen. „Fantasztikus számomra az, hogy a fiatalok is meglátják ennek a 

varázsát, és nem tartják ódivatúnak, elnyűttnek, hanem bizony fölveszik a viseleteket, és 

büszkén viselik is.” 

 

Németország még nem döntött Szerbia támogatásáról 
2013. június 10. – Pannon RTV 

Nem döntött még a Németországban kormányzó koalíció arról, hogy támogatja-e azt, hogy 

Szerbia már a hónap végén megkapja a csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját. A 

Kereszténydemokrata Unió képviselője szerint a párt kész pozitívan szavazni a kérdésben. 

Mint fogalmazott, a párt bízik abban, hogy a balkáni ország végrehajtja a brüsszeli 

megállapodásban foglaltakat, ez a legfőbb feltétel. 

 

Zentán járt az új japán nagykövet 
2013. június 10. – Vajdaság Ma 

A Japan Tobacco International (JTI) vállalat zentai részlegében tett látogatást Japán új 

szerbiai nagykövete, Maszafumi Kuroki – olvasható a JTI által kiadott közleményben, 

amely szerint a nagykövet a látogatás során körbejárta a gyár minden egyes 

munkaegységét, megtekintette a dohány feldolgozásának, valamint a cigaretta 

készítésének a folyamatát is. A vállalat vezetőségével a cég üzleti ügyeiről és 
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http://www.magyarszo.com/hu/2000/kozelet/97811/Nem-lesz-dr%C3%A1mai-v%C3%A9gkifejlet.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=64935
http://pannonrtv.com/web/?p=65376
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15584/Zentan-jart-az-uj-japan-nagykovet-.html
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befektetéseiről, valamint a dohánytermesztésről és a helyi hatalommal való 

együttműködésről is tárgyalt, de megvitatták azokat az aktuális kérdéseket is, amelyekkel a 

JTI a térségben szembekerült. 

 

Nyelvtörvény – az elnökválasztásig talonban 
2013. június 11. – Kárpáti Igaz Szó 

A nyelvhasználatról szóló törvény, melynek sarkalatos pontja a regionális nyelvek 

használatának rögzítése, a 2015-ben esedékes elnökválasztás kampányának is fontos része 

lesz – fejti ki elemzésében a Podrobnosztyi. Talán ezzel is magyarázható, hogy a jogszabály 

hatályba lépése utáni hetek, hónapok hangzavara után, most viszonylagos csend honol, a 

téma ritkábban kerül rivaldafénybe. A politológusok szerint ez csupán időszakos állapot, s 

a választási politikai harc éleződésével a nyelvi kártyalap ismét aduász lesz. 

 

Médiások továbbképzése 
2013. június 10. – Új Magyar Képes Újság 

A horvátországi magyar média képviselőinek szervezett továbbképzést az MTVA Kós 

Károly Kollégiuma június 5-én és 6-án Eszéken. A kétnapos összejövetelen a magyar 

közmédia szakemberei tartottak előadásokat és vezettek gyakorlatokat a résztvevőknek. A 

szakmai továbbképzés fő témái között szerepelt a televíziós hír- és magazinműsorok 

készítése, az operatőri, vágói munka, a hírírás, stilisztika és a beszédtechnika. 

 

Magyar érettségi a BAKIP-ban 
2013. június 10. – Volksgruppen 

Ismét igénybe veszi két óvónőképzős diák a lehetőséget Felsőőrött/Oberwartban ezen a 

héten arra, hogy magyar nyelvből érettségizzen. A magyar nyelv választott tantárgyként 

került be az érettségi tárgyak közé. Idén két diáklány vállalkozik szóbeli érettségivel a 

kihívásnak. Az óvónőképző magyar pedagógusa és vizsgáztatója Zsótér Írisz reméli, bízik 

bene, hogy diáklányai sikeresek lesznek és reméli, hogy jövőre még többen vállalkozik, 

hiszen a magyar vizsgával a hiányszakmának számító magyar óvónőként is el lehet 

helyezkedni a burgenlandi óvodákban. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13727
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4617-mediasok-tovabbkepzese
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183723/
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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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