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Máért: oktatási és kulturális programok támogatásáról tárgyaltak 
2013. június 12. – MTI, hirado.hu 

A külhoni oktatási és kulturális programok támogatásáról, az oktatási-nevelési 

támogatások körül kialakult helyzetről is tárgyalt a Magyar Állandó Értekezlet oktatási és 

kulturális szakbizottsága keddi, budapesti ülésén. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár a kisiskolások éve kapcsán szerzett tapasztalatokat osztotta meg a 

szakbizottság tagjaival, és beszámolt az oktatási-nevelési támogatások körül kialakult 

helyzetről. Az ülésen az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkárság képviselője előadásában hangsúlyozta, hogy kiemelkedően fontos a külhoni 

magyar egyházak támogatása, hiszen a magyar identitás megőrzésében kulcsszerepet 

játszanak, ezért a magyar kormány stratégiai partnereknek tekinti őket. 

 

OGY - NÖB-autonómia albizottság-KMKF munkacsoport: napirenden a régió-
átalakítások 
2013. június 12. – MTI 

Az őshonos kisebbségek helyzetéről szóló, Európa Tanács számára készülő jelentésről, és a 

tervezett régió-átalakításokról volt szó többek között az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottság autonómia albizottságának és a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fóruma (KMKF) regionális önkormányzati munkacsoportjának szerdai 

budapesti ülésén. 

 

Kelemen a regionalizációról: még az sem világos, hogy mit akar a kormány 
2013. június 12. – transindex.ro, Kolozsvári Rádió 

Kelemen Hunor szerint nem tudni, hogy a kormány szándékozik-e módosítani a 

regionalizációra vonatkozó elképzeléseit, azonban egyelőre az sem világos, hogy pontosan 

melyek ezek az elképzelések, hiszen semmi nem került ezidáig papírra. A szövetségi 

elnököt azzal a tegnapi kijelentésével kapcsolatosan kérdezte a Kolozsvári Rádió, mely 

szerint utcai demonstrációkat is kilátásba helyez az RMDSZ, amennyiben a kormány a 

régiós átalakítás során Brassó, Buzău vagy Neamţ megye irányában asszimilálja a 

Székelyföldet. 

 

Nem indult bűnvádi eljárás a Tamási Áron Gimnázium Nyírő-naptára miatt 
2013. június 12. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

A székelyudvarhelyi ügyészség úgy döntött, nem indít bűnvádi eljárást a Tamási Áron 

Gimnázium által kiadott Nyírő József-naptár ügyében - tájékoztatta szerdán az MTI-t 

Georgica Ivanescu, az ügyészség szóvivője. A naptár miatt egy - Spanyolországban élő - 

székelyföldi román jelentette fel Laczkó Györgyöt, az iskola igazgatóját. A feljelentő szerint 

a naptár kiadásával az iskola a fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetek és 

szimbólumok kultuszát tiltó jogszabály előírásait sértette meg. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/11/18/Maert_oktatasi_es_kulturalis_programok_tamogatasarol_targyaltak.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=33191
http://itthon.transindex.ro/?hir=33190
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Kiengedték Borboly Csabát – Csíkszeredából 
2013. június 12. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Szerdán délután Csíkszereda nyugati kijáratánál sajtótájékoztató keretében hozta 

nyilvánosságra Hargita megye elnöke, hogy a Korrupcióellenes Ügyészség saját 

hatáskörében úgy döntött, hogy a korábban kiszabott lakhelyelhagyási tilalmat az ország 

elhagyásának tilalmára változtatja Borboly Csaba számára. 

 

CNCD: nem kötelező a magyar nyelv ismerete Csíkszeredában  
2013. június 12. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Három magyar vonatkozású ügyben döntött, kettőben pénzbírságot rótt ki szerdai ülésén a 

romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) - tájékoztatta az MTI-t Asztalos 

Csaba, a testület elnöke. A CNCD diszkriminációnak minősítette Ráduly Róbert 

csíkszeredai polgármester azon kijelentését, hogy "Csíkszeredában a magyar nyelv 

ismerete nem diszkrimináció, hanem kötelező", és figyelmeztetésben részesítette a 

városvezetőt. Ráduly Róbert a város főterén felvont nagyméretű székely zászló februári 

avatási ünnepségén fejtette ki álláspontját a magyar nyelvhasználatról.  

 

Bernády-ügy: csütörtökön döntenek az iskola és a két terem nevéről  
2013. június 12. – maszol.ro 

Minden szükséges lépést megtettek azért, hogy pozitív döntés szülessen csütörtökön a 

marosvásárhelyi 2-es általános iskola átnevezéséről Peti András szerint. Az RMDSZ 

Marosvásárhelyi szervezetének elnöke úgy látja, a csütörtöki tanácsülésen megszavazzák 

az intézmény Bernády György Általános Iskolára való átnevezését.  

 

Nem szerepel magyar csatorna az Orange TV kínálatában 
2013. június 12. – transindex.ro 

Szerdán indul az Orange TV műholdas sugárzása Romániában. A kínálatban minden 

eddiginél több dokumentumfilm-csatorna és HD-csatorna található, közülük 26 olyan adó, 

amely más szolgáltatóknál nem fogható. Azonban a több mint száz csatornát tartalmazó 

csomagok egyike sem tartalmaz magyar nyelvű tévéadót. 

 

Néppárti tervek, törekvések 
2013. június 12. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Vissza kell állítani a székelyekre jellemző kalákamozgalmakat, az önzetlen segítségnyújtás 

módszerét – hangzott el az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Hargita megyei 

szervezetének szerdai csíkszeredai sajtótájékoztatóján. „A magyarországi árvíz elleni 

védekezésben Székelyföldről százan vettünk részt, az elmúlt hétvégén két napig 

Esztergomban segédkeztünk. Munkánkért Orbán Viktor miniszterelnök is köszönetét 

fejezte ki” – mondta Csibi Zoltán, a székely önkéntes segítők koordinátora, aki a gátakon 

töltött két nap tanulságai alapján hozzátette, ott és akkor gyakorlatba ültették a június 4-i 

nemzeti összetartozás szellemiségét. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143398&cim=kiengedtek_borboly_csabat_csikszeredabol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13664-cncd-nem-kotelezo-a-magyar-nyelv-ismerete-csikszeredaban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13647-bernady-ugy-csutortokon-dontenek-az-iskola-es-a-ket-terem-neverol
http://itthon.transindex.ro/?hir=33187
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nepparti-tervek-torekvesek
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Június végén távozik hivatalából A. Nagy László 
2013. június 12. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A hónap végén távozik tisztségéből A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos a 

kormány szerdai döntése értelmében. A kabinet mai ülésén egyúttal megváltoztatta a 

kisebbségügyi kormánybiztos hivatalának alapszabályát is. Ezután a kormányhivatal által 

megbízott személy is vezetheti és ellenőrizheti a kisebbségügyi kormánybiztosi hivatalt. 

Ezzel fennmarad a hivatal tevékenységének folytonossága, amíg sor kerül az új biztos 

kinevezésére. 

 

Berényi József az MKP nagyszombati megyefőnök-jelöltje 
2013. június 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Berényi József az MKP nagyszombati megyefőnök-jelöltje. Az MKP elnökjelöltje céljai 

között jelölte meg a magyar tanítási nyelvű iskolák eddigi támogatásának megőrzését, 

szükség esetén növelését. Fontosnak tartja továbbá a magyar kulturális intézmények és 

programok támogatását, illetve a színvonalas és földrajzilag közeli egészségügyi ellátás 

biztosítását, külön hangsúllyal az anyanyelven való kommunikáció érvényesítésére. A 

Nagyszombati kerület elnöki posztjára pályázik a Most-Híd párt színeiben Nagy József is, 

akinek a  jelölését pártja már korábban bejelentette. 

 

Csáky: Újra kell gombolni a kabátot 
2013. június 12. – bumm.sk 

„Igyekszek kerülni minden olyan lehetőséget, ami legitimizálná a vegyes párt működését, 

mivel én azt nagyon károsnak tartom. Az asszimiláció nem úgy történik, hogy valaki 

lefekszik magyarként, majd felébred szlovákként, hanem ott mindig van egy köztes állapot. 

Ezek a bizonytalanok most felfedezték a bölcsek kövét a Híd vonatkozásában, és ez által 

felgyorsul az asszimiláció. A párt ezekre a bizonytalanokra épít, nem hiába Pozsonyban és 

Kassán érték el a legjobb eredményeket” – fejtette ki Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke a 

bumm.sk hírportálnak adott interjújában. 

 

Tőzsér Árpád kapta a Madách-díjat 
2013. június 12. – Új Szó 

Szerdán a pozsonyi Zichy-palotában adták át az Irodalmi Alap díjait a tavalyi év 

legkimagaslóbb irodalmi teljesítményeiért. A legjobb magyar nyelvű kötetnek odaítélt 

Madách-díjat Tőzsér Árpád vehette át Fél nóţa című verskötetéért. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130612120921/Junius-vegen-tavozik-hivatalabol-A-Nagy-Laszlo.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130612153401/Berenyi-Jozsef-az-MKP-nagyszombati-megyefonok-jeloltje.html
http://www.bumm.sk/83330/csaky-ujra-kell-gombolni-a-kabatot.html
http://ujszo.com/online/kultura/2013/06/12/tozser-arpad-kapta-a-madach-dijat
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Benyovszky Móric Kassán 
2013. június 12. – Felvidék Ma 

A kassai magyar főkonzulátus sajtótájékoztatón jelentette be, hogy augusztus 10-én, a 

felújított amfiteátrumban a Honvéd együttes bemutatja a Benyovszky c. táncjátékot, 

melyet eddig még csak egy alkalommal láthatott a közönség. Zenéjét Szarka Tamás 

szerezte. 

 

Nem tud magyarul a városi lapok főszerkesztőjelöltje 
2013. június 13. - Ibos emese - Új Szó 

Az ideiglenesen leállított Gömöri Hírlap és annak szlovák nyelvű változatának 

főszerkesztői posztjának betöltésére egyetlen jelölt jelentkezett. Bár nem felelt meg a 

követelményeknek, mivel nem tudott magyarul ennek ellenére elfogadták jelentkezését. A 

magyar nyelv ismerete mellett feltétel volt egy éves szakmai tapasztalat is és ugyan 

szerkesztett internetes honlapot, illetve szórólapokat, de sajtónak még sosem dolgozott. 

 

A szerb állam erélyes föllépéssel vessen véget a vajdasági 
magyarveréseknek! 
2013. június 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma interjút közöl Tamás Gáspár Miklóssal korábbi, Ivica Dačić szerb 

miniszterelnöknek írt levele apropóján. Tamás Gáspár Miklós szerint „a két ország 

pillanatnyi viszonya jó, mert mindkét kormány elszigetelt, egyiknek sincsenek erős 

külhoni szövetségesei, ezért valamennyire egymásra vannak utalva. De ez nem elég szilárd 

alap. Szilárd alap itt nem lehet más, csak a demokratikus, a nacionalizmustól 

megszabadult Vajdaság”. 

 

Szabadka: A VMSZ figyelmének célkeresztjében a Népszínház épülete és a 
Zöld szökőkút 
2013. június 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szabadkai Népszínház épületének további sorsa, illetve a Zöld szökőkút felújításának 

kérdése volt a témája Maglai Jenő sajtótájékoztatójának. A VMSZ szabadkai városi 

szervezetének elnöke elmondta, hogy a Népszínház ügyével megbízott munkacsoport 

megállapításai ütköznek a VMSZ álláspontjával, ezért szorgalmazzák az ügy átgondolását, 

illetve további politikai egyeztetésekre is szükség mutatkozik. A VMSZ abban érdekelt, 

hogy Szabadkának korszerű színháza legyen, amely beleillik a városközpont összképébe. 

 

Két forgatókönyv három al-forgatókönyvvel 
2013. június 12. – Magyar Szó 

A közelmúltban még egyértelműnek tűnt a csatlakozási tárgyalások megkezdése 

dátumának kitűzését eredményező formula: a szerb államhatalom közös nevezőre jut 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/40137-benyovszky-moric-kassan
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5625/A-szerb-allam-erelyes-follepessel-vessen-veget-a-vajdasagi-magyarvereseknek.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5625/A-szerb-allam-erelyes-follepessel-vessen-veget-a-vajdasagi-magyarvereseknek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15596/Szabadka-A-VMSZ-figyelmenek-celkeresztjeben-a-Nepszinhaz-epulete-es-a-Zold-szokokut.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15596/Szabadka-A-VMSZ-figyelmenek-celkeresztjeben-a-Nepszinhaz-epulete-es-a-Zold-szokokut.html
http://www.magyarszo.com/hu/2002/kozelet_politika/97895/K%C3%A9t-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv-h%C3%A1rom-al-forgat%C3%B3k%C3%B6nyvvel.htm
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Pristinával, illetve elfogadja a Belgrád és Pristina kapcsolatát rendező brüsszeli 

megállapodást, majd ezt követően a felek megfogalmazzák a megállapodás 

alkalmazásának tervét, és végül a terepen is elkezdik alkalmazni a brüsszeli megállapodást. 

Varga László VMSZ-es képviselő elmondta: ettől a pillanattól kezdve kétféleképpen 

folytatódhat Szerbia integrációs folyamata. 

 

Parlament előtt az oktatási törvénycsomag 
2013. június 12. – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház kedden az oktatási törvénycsomagról kezdett el vitázni. A 

képviselők elé az általános iskolai, valamint a középiskolai oktatásról és nevelésről szóló 

törvényjavaslatok, a felnőttképzésről szóló törvényjavaslat, az oktatási kerettörvény, 

valamint a diák- és egyetemista életszínvonalról szóló törvények módosítási és kiegészítési 

javaslatai kerültek. Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője elmondta, 

a párt az öt beterjesztet javaslatra tizenkilenc módosítási indítványt nyújtott be. A 2011-

ben már egyszer átalakított oktatási kerettörvény módosítási javaslatával az a legnagyobb 

gond, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsait nem említi az oktatási intézmények 

alapítójaként. Módosítási indítványában a VMSZ az oktatási intézmények lehetséges 

alapítóinak listájához a nemzeti tanácsokat is hozzátette – mondta Kovács. 

 

Tanuljunk magyarul! 
2013. június 12. – Magyar Szó 

Az újvidéki CMH irodában kedden kihelyezett konzuli napot tartottak, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai fogadták az egyszerűsített eljárással történő 

honosítási – kérelmeket. A konzuli fogadónapot azzal az elsődleges feladattal szervezték 

meg, hogy közelebb hozzák az egyszerűsített honosítási eljárást az érdeklődőkhöz, 

ugyanakkor lehetővé tegyék a helyben történő ügyintézést. Azoknak a szülőknek, akiknek 

lehetőségük van gyermeküket megtanítani magyarul, ellenben ezt mégsem teszik meg, azt 

üzeni a konzul asszony, hogy gondoljanak gyermekük jövőjére – magyar állampolgárságot 

csak magyarul beszélők nyerhetnek! 

 

Kétszáz éves a csókai Szentháromság-templom 
2013. június 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Nagyszabású ünnepséggel emlékeztek meg Csókán a Szentháromság-templom 

felszentelésének kétszázéves jubileumáról. A templom bicentenáriuma alkalmából 

szervezett rendezvény keretében Német László, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke 

mutatott be ünnepi szentmisét, amelyen a vajdasági magyar közélet szereplői is 

képviseltették magukat. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2002/kozelet_politika/97919/Parlament-el%C5%91tt-az-oktat%C3%A1si-t%C3%B6rv%C3%A9nycsomag.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2002/vajdasag_ujvidek/97925/Tanuljunk-magyarul!.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15598/Ketszaz-eves-a-csokai-Szentharomsag-templom.html
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A vereckei emlékmű fegyveres őrzését javasolja a Jobbik 
2013. június 13. – Kárpáti Igaz Szó 

Szávay István (Jobbik) kérdéssel fordult a külügyminiszterhez a vereckei honfoglalási 

emlékmű megvédése érdekében. Mint elmondta, a szélsőségesen magyarellenes Szvoboda 

párt szinte havi rendszerességgel szervez támadást az alkotás ellen, amelyet legutóbb 

néhány hete gyalázták meg. A magyar kormány részéről megfontolandó lenne szerinte, ha 

az emlékmű megfelelő ukrán állami védelemben részesülne. A Jobbik szerint a KMKSZ 

által javasolt kamerás védelem komoly előrelépés lenne, de semmiképp sem elegendő, hisz 

a rongálást nem akadályozza, és a tettesek kézre kerítését sem segíti feltétlenül. 

 

Teljesen megszépülve 
2013. június 12. – Népújság 

Kapcán az év egyik meghatározó eseményét jelentette az 1879-ben épített kápolna teljes 

felújítása. Az esemény egyben a partnerség jelképe is lehet, hiszen a felújítás széleskörű 

összefogás eredményeként valósulhatott meg, amelyből ugyanúgy kivették részüket a falu 

lakosai a helyi közösség vezetőivel az élen, akárcsak a lendvai plébánia. A falakat, de a 

hívőket is Martin Dolamič-Konrad plébános szentelte meg. 

 

Nem engedik, hogy bezárják az iskolákat 
2013. június 12. – Népújság 

Moravske Toplice Község nemzetiségi tanácsa pénteki ülésén határozatot hozott a 

Pártosfalvi KÁI tagiskoláinak bezárása ellen, döntöttek az anyanyelvi tábor szervezéséről 

és az egyesületek támogatására kiírandó pályázatról.. A tanács egyértelműen kiállt 

amellett, hogy az iskolákat nem szabad bezárni – ahogy Vugrinec Zsuzsa elnök elmondta, 

a másik két goricskói magyar önkormányzat elnökével is tárgyalt már, ők szintén kiállnak 

az iskolák megtartása mellett. Göncz László parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy az 

iskolákat a társalapító nemzetiségi önkormányzatok beleegyezése nélkül nem lehet 

bezárni. 

 

Együttműködési megállapodás Vas megye és Muravidék között 
2013. június 12. – Népújság 

Hodoson került sor a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 

Tanácsa, valamint Vas Megye Önkormányzati Közgyűlése között a 2013-as évre 

kidolgozott együttműködési megállapodás aláírására. A muravidéki művészeti csoportok 

munkáját továbbra is nyolc Vas megyei szakmai vezető segíti, 2013-ban összesen 200 

alkalommal. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a csoportvezetők tiszteletdíját 

fedezi. Horváth Ferenc, a muravidéki csúcsszervezet elnöke nyilatkozatában elmondta, 

hogy a szerződés megkötésével nem csak pénzügyi támogatásról van szó, hanem az elvről 

is, hogy a megyék átalakulása ellenére is fontosnak tartják, hogy gondoskodjanak 

muravidéki magyar testvéreikről is. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13770
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/6742-teljesen-megszepuelve
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6752-nem-engedik-hogy-bezarjak-az-iskolakat
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6747-egyuettmkoedesi-megallapodas-vas-megye-es-muravidek-koezoett
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Az önkormányzati rendszer módosítása már sok lenne? 
2013. június 12. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő hétfőn Dobronakon tartott képviselői 

fórumot. A kötetlenné vált beszélgetésen az ország általános helyzetéről, a kiútkeresésről, 

az önkormányzati rendszer beharangozott módosításáról, a polgárok, köztük a magyar 

ajkúak közügyektől egyre inkább tapasztalható távolmaradásáról folyt a beszélgetés. 

 

„Kézzelfogható” kapcsolatokra van szükség 
2013. június 12. – Népújság 

A Kézfogás – a magyar–szlovén határon innen és túl  projekt és a II. Kerka–Mura Ifjúsági 

Találkozó kapcsán csütörtökön a lendvai Városháza üléstermében konferenciára került sor 

Lenti és Lendva közösségi szereplőinek részvételével. A tanácskozáson az együttműködési 

lehetőségekről tárgyaltak. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntőjében a szervezők 

nevében reményét fejezte ki, hogy a fiatalok életre szóló barátságokat, ismeretségeket 

tudnak kötni. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere is a remény hangján szólt a 

fiataloknak a községet is foglalkoztató problémájáról. 

 

Általános, de megnyugtató válaszok a minisztertől 
2013. június 12. – RTV Slovenija Hidak 

Rövid látogatásra érkezett szerda délelőtt a Muravidékre dr. Jernej Pikalo oktatási 

miniszter. Két tagiskola bezárására, és a Magyar Tanszék további sorsára vonatkozóan 

megnyugtató válaszokat adott. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6745-az-oenkormanyzati-rendszer-modositasa-mar-sok-lenne
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6744-kezzelfoghatoq-kapcsolatokra-van-szuekseg
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6494
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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