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Semjén, Répás: hagyják abba a történelemhamisítást!  
2013. június 13. – MTI, hirek.sk, Felvidek Ma, bumm.sk, Magyar Nemzet 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár felszólította a szlovák felet, azonnal fejezze be „a történelemhamisító, 

kegyelet- és jogsértő” magatartást, és Skultéty László huszár zászlótartó hamvait 

szállíttassa vissza eredeti helyére, Újaradra. A két politikus azt kéri, azonnal állíttassák 

helyre az Arad egyik városrészében lévő huszársírt a szlovákok, „és a magyar fél rovására 

elkövetett történelemhamisítási kísérleteket haladéktalanul szüntessék be”. 

 

Skultéty huszár magyarságáról vitáznak - szlovák reakciók 
2013. június 14. – Népszabadság 

Peter Sopko, a szlovák külügyminisztérium kommunikációs igazgatója nem kommentálta 

Semjén Zsolt és Répás Zsuzsanna felszólítását. Martina Balleková, a védelmi tárca vezetője 

pedig még nem tudott erről, ezért csak péntekre ígért állásfoglalást. Eva Gábrisová, a 

Trencsén megyéhez tartozó Mojtín (egykor Hegyesmajtény) polgármestere közölte, hogy a 

kegyeleti szertartást a védelmi minisztérium és a Hadtörténeti Intézet közösen szervezte 

meg május 21-én. „Ladislav Skultéty-Gábris végre hazatért, mi kértük a hazaszállítását, 

mert szlovák nemzetiségű volt, miként a szülei és az utódai is” – tette hozzá. 

 

Alkotmányba foglalnák a nemzeti kisebbségek szabad jelképhasználatát 
2013. június 13. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Szabadság 

Az alkotmánymódosító parlamenti bizottság csütörtökön elfogadta az RMDSZ javaslatát, 

amely szabad jelképhasználatot garantál a kisebbségek számára – mondta a 

Transindexnek Máté András. A testület az RMDSZ egy másik javaslatát is elfogadta, amely 

szerint a nemzeti kisebbségek képviselői saját döntéshozó és végrehajtó szerveket 

hozhatnak létre az identitásuk megőrzését érintő hatáskörökkel. Az új román alkotmány 

ugyanakkor elfogadta azt a szintén RMDSZ-es javaslatot, amely elismeri a nemzeti 

kisebbségek történelmi szerepét a román állam kialakulásában, de az első cikkelyben 

benne marad a nemzetállam meghatározás. 

 

Borbély: a kisebbségeknek kedvez az alkotmánymódosítás  
2013. június 13. – maszol.ro 

„Az RMDSZ parlamenti jelenlétének és tárgyalási készségének köszönhető, hogy végre 

alkotmányba került az a természetes jog, hogy a nemzeti kisebbségek szabadon 

használhatják az etnikai, kulturális, nyelvi és felekezeti identitásukat megjelenítő nemzeti 

szimbólumaikat, és a többségi nemzet számára is most már egyértelmű lesz, hogy a 

székelyzászlót például szabadon lehet használni bárhol Románia területén” – nyilatkozta 

csütörtökön Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke.  
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130613141834/Semjen-Repas-hagyjak-abba-a-tortenelemhamisitast.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33200
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13720-borbely-a-kisebbsegeknek-kedvez-az-alkotmanymodositas
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Az összefogás mindenkinek érdeke 
2013. június 13. - Népszabadság 

Sokat tanulhatnak a magyarok elődeiktől, akik olyan árvízvédelmi rendszert építettek ki 

Budapesten, amely megvédte a várost a súlyos károktól még a jelenlegi, veszedelmes 

áradás alatt is – mondta a Népszabadságnak a 2008-ban elhunyt magyar származású 

amerikai képviselő, Tom Lantos unokája, Tomicah Tilleman.  

 

Felveheti Bernády nevét az általános iskola 
2013. június 13. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Tizenhárom igen szavazat és kilenc tartózkodás mellett átment a marosvásárhelyi tanács 

csütörtöki ülésén a 2-es számú Általános Iskola Dr. Bernády György Általános Iskolára 

való átnevezéséről szóló határozat, írja a vasarhely.ro. A névváltoztatás ügye már több éve 

húzódik Marosvásárhelyen, az RMDSZ politikusai már több alkalommal visszaszámláltak 

az ügyben, de pozitív eredmény mindeddig nem született. 

 

Ismét az RMDSZ-t támadja Mircea Sandu 
2013. június 13. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) attól tart, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 

(FIFA) újabb vizsgálatot indít Románia ellen azt követően, hogy a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálata levélben tájékoztatta a 

FIFA-t a román szurkolók újabb rasszista megnyilvánulásairól. 

 

Borbély: az RMDSZ nem támogatja az államfő referendum-kezdeményezését 
2013. június 13. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Az RMDSZ nem támogatja Traian Băsescu népszavazási kezdeményezését az egykamarás 

parlamentre való áttérésről. Az erdélyi magyarság érdekei a párt szerint jobban 

érvényesíthetők a jelenlegi kétkamarás rendszerben - mondta Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke. 

 

Az EMNP népszavazást akar a magyarok véleményének kikérésére a 
régiósítás kérdésében 
2013. június 13. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) népszavazást akar a magyar lakosság véleményének 

kikérésére a régiósítás kérdésében. A szerdán tartott sajtótájékoztatóján Sorbán Attila, az 

EMNP Hargita megyei szervezetének elnöke kijelentette, a kormánykoalíció nem veszi 

figyelembe a regionalizálási projektben a magyar lakosság számára fontos aspektusokat, 

mint például „az idők során kialakult történelmi régiók betartását és a helyi autonómia 

elveit”. 
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http://nol.hu/kulfold/20130613-az_osszefogas_mindenkinek_erdeke?ref=sso
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13708-felveheti-bernady-nevet-az-altalanos-iskola
http://kronika.ro/sport/ismet-az-rmdsz-t-tamadja-mircea-sandu
http://itthon.transindex.ro/?hir=33198
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143415&cim=az_emnp_nepszavazast_akar_a_magyarok_velemenyenek_kikeresere_a_regiositas_kerdeseben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143415&cim=az_emnp_nepszavazast_akar_a_magyarok_velemenyenek_kikeresere_a_regiositas_kerdeseben
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Florea: A hisztériák ideje lejárt 
2013. június 13. – Erdély Ma 

Nem hagyta szó nélkül Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnökének nyilatkozatát, mely szerint a magyarok 2013-ban is utcára vonulnak, ha 

nem tartják tiszteletben összetartozásukat az ország területi újjászervezésekor. 

„Megjegyezném, hogy az efajta megnyilvánulások, amennyiben megtörténnek, (…) súlyos 

károkat okoznak majd, elsősorban a magyarság körében. A hisztériák időszaka lejárt. Az 

éberségnek és a viták erősségének kell győznie a politikai jellegű dulakodás fölött.” – 

fogalmazott a városfő. 

 

Peti András Marosvásárhely új alpolgármestere 
2013. június 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Húsz igen és két nem szavazattal Peti Andrást választott Marosvásárhely 

alpolgármesterévé csütörtöki ülésén a városi tanács – számolt be a vasarhely.ro. Józsa 

Tibor, az RMDSZ korábbi alpolgármestere április 24-én jelentette be lemondását, amelyet 

április 26-án fogadtak el. 

 

Árnyékjelentés készül a nyelvi jogok betartásáról 
2013. június 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A kisebbségi nyelvi jogok betartásáról készít árnyékjelentést Markó Attila és a Mikó Imre 

Jogvédő Szolgálat. A sepsiszentgyörgyi RMDSZ képviselő csütörtökön sajtótájékoztatón 

számolt be arról, hogy október-novemberig összeállítja a dokumentumot, amelyet a 

hivatalos román állami jelentés mellett benyújtanak majd az Európa Tanács szakértői 

bizottságához. Az árnyékjelentést ugyanolyan rendszerben készítik, ahogyan a hivatalos 

jelentés készül, és rávilágítanak, miképpen biztosítják az ország területén élő közösségek 

jogát az anyanyelvük szabad használatához. 

 

MPP: ha kell, polgári engedetlenséggel Székelyföldért 
2013. június 13. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

MTI 

Akár polgári engedetlenséghez is vezethet Románia új közigazgatási felosztása, 

amennyiben a három székelyföldi megyét olyan régióba sorolják, hogy a magyarság 

részaránya harminc százalék alatti lesz. A Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt június 13-

ai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján elmondta, a kormánykoalíciónak a közigazgatási 

átszervezésre vonatkozó jelenlegi terve a magyarság számára elfogadhatatlan, és ha nem 

sikerül elérni, hogy kedvező legyen, akkor a közterekre kell vinni ezt az ügyet. 

 

Előtérben a nagycsaládok 
2013. június 13. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Adóeltörléssel és -kedvezménnyel támogatnák a többgyermekes családokat, ezzel 

ösztönözve arra őket, hogy munkát vállaljanak és aktívan részt vegyenek a közösségi 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143428&cim=florea_a_hiszteriak_ideje_lejart
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13707-peti-andras-marosvasarhely-uj-alpolgarmestere
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13711-arnyekjelentes-keszul-a-nyelvi-jogok-betartasarol
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/mpp-ha-kell-polgari-engedetlenseggel-szekelyfoldert
http://szekelyhon.ro/vilag/eloterben-a-nagycsaladok
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életben – erről nyújt be ősszel törvénymódosító javaslatot Korodi Attila parlamenti 

képviselő, valamint Tánczos Barna szenátor. 

 

Antal Árpád: természetes, hogy utcára vonulunk Székelyföldért 
2013. június 13. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Teljesen természetes az, hogy utcára vonulunk Székelyföld érdekében – nyilatkozta Antal 

Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke. Antal elmondta, a szövetség elnöke, Kelemen 

Hunor a székelyföldi emberek véleményét mondta el, amikor azt nyilatkozta, hogy az 

erdélyi magyarság ellenáll a kormány régiósítási törekvéseinek, mely eredményeképpen a 

székelyföldi megyéket egy olyan nagy régióba olvasztanák, ahol a magyarság jelentős 

kisebbségben lenne. 

 

Az amerikai nagykövetnél járt Ádám Valérián 
2013. június 13. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Mark Gittenstein, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete és Peter Burba alkonzul 

rövid, informatív jellegű beszélgetésre fogadta Ádám Valériánt, a Romániai Magyar Orvos- 

és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) titkárát. A civil szervezet aktivistája – 

aki a héten az amerikai, francia és német nagykövetségek előtt tüntet a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóit és diákjait ért sorozatos 

sérelmek ellen –, petíciót nyújtott át a diplomáciai képviseleteken. 

 

Bukaresti tüntetésre hív az RMOGYKE 
2013. június 14. – Erdély Ma 

A Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület június 15-ére 

megszervezett egy tiltakozó-felvonulást Bukarestben a törvényesség betartásáért a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Marosvásárhelyről buszokat 

indítanak a fővárosba szombaton reggel 6 órakor a Bernády-szobor elől. A visszautazásra 

is aznap kerül sor. 

 

Az EMNP szerint az alaptörvény kedvez az RMDSZ-nek 
2013. június 14. – Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) üdvözli, hogy a román alkotmánymódosító 

parlamenti bizottság elfogadta a kisebbségek szabad jelképhasználatára vonatkozó 

javaslatot, és a kulturális autonómia lehetőségét is beiktatta az alaptörvénybe, de 

aggasztónak tartja, hogy nem a közösség, hanem „a nemzeti kisebbség törvényes 

képviselője" hatáskörébe utalják az autonómia-intézmények létrehozási jogát. 

 

Nem kell az RMDSZ-nek Sütő András-szobor 
2013. június 14. – Erdély Ma, Központ 

A csütörtöki marosvásárhelyi városi tanácsülésen – más, magyar szempontból fontos 

napirendi pontok mellett – a főtéri Sütő András-szobor felállítását is szavazásra kellett 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33204
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-amerikai-nagykovetnel-jart-adam-valerian
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143484&cim=bukaresti_tuntetesre_hiv_az_rmogyke
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143485&cim=az_emnp_szerint_az_alaptorveny_kedvez_az_rmdsz_nek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143486&cim=nem_kell_az_rmdsz_nek_suto_andras_szobor


 

 

 

 

 

 
6 

volna bocsátani a helyi önkormányzati képviselő testületben. Bár a Polgármesteri Hivatal 

honlapján szerepelt a szóban forgó napirendi pont, utólag az RMDSZ-frakció visszavonta a 

határozattervezetet. A Központnak egy RMDSZ-es városi tanácsos elmondta: a tervezet 

visszavonása azért történt meg, mert egy, a Bolyai Klubban nemrégiben zajlott 

kerekasztal-beszélgetés során „véleményformálók és értelmiségiek úgy döntöttek, hogy 

Sütő András megosztó személyiség, és nincs szükség a szobrára a városunkban” – állítja a 

tanácsos. 

 

Régióátszervezés: Székelyföldre jön Dragnea 
2013. június 14. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

„A Liviu Dragnea vezette kormányküldöttség érkezéséről már tudomásunk van, e hónap 

közepén fog rá sor kerülni, de a helyszínről még nincs közelebbi információnk” – jelentette 

be csütörtökön Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az RMDSZ városi 

szervezetének vezetőjeként elmondta, bár nem ismert még a forgatókönyve ennek a 

találkozónak, feltételezhető, hogy a kabinet képviselői ismertetik majd az elképzelésüket, 

és a helyiek véleményére lesznek kíváncsiak. 

 

Antal Árpád szerint az EMNP különutas 
2013. június 14. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke úgy véli, a különböző erdélyi magyar 

politikai-közéleti szervezeteknek úgy kell a kormány által elképzelt, és erőltetett 

régióátszervezési elképzelés ellen fellépniük, hogy az akciók, kezdeményezéseik ne oltsák 

ki egymást. Antal szerint ugyanis, míg a szövetség már tárgyalásokat folytat az Székely 

Nemzeti Tanáccsal az esetleges utcai megmozdulások kérdéséről, és közvetve a Magyar 

Polgári Párttal is, az EMNP a saját útját járja, a napokban jelentették be ugyanis azon 

szándékukat, hogy tiltakozni hívják az embereket, ha a helyzet úgy hozza, viszont 

semmilyen egyeztetést nem kezdeményeztek a többi alakulattal, szervezettel. 

 

Elbukóban az egyházi ingatlanok törvénye? 
2013. június 14. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Elkeserítőnek tartja Markó Attila, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője a 

román kormánynak a szövetség által benyújtott, az egyházi ingatlanokra vonatkozó 

törvénnyel kapcsolatos hozzáállását. Markó szerint borítékolható a tervezet bukása. 

 

Nagyszombat megyében presztízscsata lesz Berényi és Nagy között 
2013. június 13. – O.N. – Felvidék Ma 

Az őszi megyei választásokon Nagyszombat megyében MKP – Most-Híd küzdelem lesz a 

megyei elnökjelöltek, Berényi József és Nagy József között. A megyei elnökválasztások 

nemcsak arról szólnak, hogy ki nyeri meg a konkrét választást, hanem fontos, hogy a 

társadalom lássa a magyarok jelenlétét, akik, jó szereplés esetén alkupozícióba juthatnak a 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/regioatszervezes-szekelyfoldre-is-jonnek-dragnea-ek
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-emnp-a-kulonutas-a-regiositas-elleni-fellepesben
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/elbukoban-az-egyhazi-ingatlanok-torvenye
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40158-nagyszombat-megyeben-presztizscsata-lesz-berenyi-es-nagy-kozott
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második forduló előtt, és fontos tisztségeket is szerezhetnek a megyei 

önkormányzatokban. Ezek mellett a megyei elnökjelöltségnek személyi vonatkozása is van, 

ismertebbé teszi a jelöltet. 

 

Folytatódik a program - Könyv jár a névmagyarosításért  
2013. június 13. – hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport könyvvel ajándékozza meg azokat, akik hivatalosan is 

elhagyják vezetéknevük végéről az -ová végződést, illetve a szlovák helyesírás szerint 

anyakönyveztetett nevüket magyarra változtatják. A szervezet tagjai legutóbb a 

gyermeknap alkalmából népszerűsítették a névmagyarosítást. Egy korábbi, felvidéki 

óvodák részére meghirdetett pályázatuk nyertesei ajándékba kapták a gyermeknapi 

játszóházat. A rendezvények részeként az intézmények számos gyerekkönyvvel 

gazdagodtak, a szülőket pedig a névmagyarosítással kapcsolatos tudnivalókról 

tájékoztatták. 

 

Továbbra sem egyezett meg a közös elnökjelöltben a Népi Platform  
2013. június 13. – bumm.sk, hirek.sk 

Csütörtökön sem egyeztek meg a Népi Platform pártjai, a KDH, a Híd és az SDKÚ a közös 

elnökjelölt személyében, amivelmár tavaly ősz óta próbálkoznak. Ján Figeľ, a KDH elnöke 

csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, tárgyalásuk politikai és társadalmi szempontból 

is fontos. „Szlovákiának tapasztalt, bátor és nem kommunista elnökre van szüksége. Olyan 

emberre, aki hű a demokráciához, aki tiszteletben tartja az alkotmányt. A tárgyalásokat 

folytatjuk” – jelentette ki. Kiemelte, hogy a tárgyalásokat a parlamenti nyári szünetig 

folytatják és addig legkésőbb meg akarnak egyezni. 

 

Református kulturális fesztivál Kassán 
2013. június 14. – Kocsis Edina – Új Szó 

Pénteken kezdődik Kassán az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretein belül a 

KASSA-ÉRT Északkeleti Református Találkozó. A rendezvény fő célja Géresi Róbert 

püspökhelyettes szerint a magyar reformátusság történelmi, kulturális, lelki-szellemi 

örökségének bemutatása és népszerűsítése.  

 

Megnyílik a magyar osztály a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémián 
2013. június 14. - Új Szó 

 Június 18-ig lehet még jelentkezni a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia magyar és 

szlovák osztályába is a diákok. A magyar osztályba jelentkezőknek magyar és szlovák 

nyelvből és matematikából kell felvételi vizsgát tenniük. A magyar osztályban még tizenöt 

hely áll rendelkezésre. 
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Konzuli fogadónap volt Nagybecskereken 
2013. június 13. - Kónya-Kovács Otília – Vajdaság Ma 

Nagybecskereken tartott kihelyezett konzuli fogadónapot a Szabadkai Főkonzulátus. Dr. 

Plank Zoltán konzul elmondta, a Bega menti városba immár hatodik alkalommal jöttek el, 

hogy az érdeklődő ügyfelektől átvegyék az egyszerűsített honosítási kérelmeket. Ezúttal 

147 kérelmet néztek át és hagytak jóvá a főkonzulátus munkatársai. 

 

Modest Dulid: Nem fogadjuk el a VMSZ diktátumát 
2013. június 13. – Magyar Szó 

A Demokrata Párt új politikai partnereket fog keresni Szabadkán, amennyiben a VMSZ 

tovább mélyíti a politikai instabilitását, fogalmazott Modest Dulić polgármester. Dulić 

Pásztor István múlt heti kijelentésére reagált, miszerint a jövőben saját programjukat 

helyezik előtérbe és nem a koalíciós egység érdekében szavaznak. A polgármester pozitívan 

értékelte, hogy a VMSZ kész tárgyalni a Népszínház építéséről és hogy elfogadták, hogy ezt 

egymilliárd dinárból végezzék el. 

 

Blic: A VMSZ mind közelebb kerül a haladókhoz 
2013. június 14. - Vajdaság Ma 

Pásztor István azon kijelentését, miszerint a VMSZ nem védi többé politikai partnerei 

hátát, s hogy céljait meg fogja valósítani akár a hatalom, akár az ellenzék segítségével, 

Vajdaságban úgy értelmezték, hogy a legerősebb magyar párt a Szerb Haladó Párthoz 

(SNS) közelít - írja a Blic. “A VMSZ tizenhat éves fennállása során bebizonyította, hogy 

komoly párt, és a demokraták komoly politikai partnere, ám a jövőben a VMSZ képviselői 

a saját belátásuk, s nem a koalíciós megállapodás alapján fognak szavazni”, jelentette be a 

változásokat Pásztor István, a VMSZ elnöke a minap. 

 

Magyarkanizsa: A Vuk-díjasokat fogadták a városházán 
2013. június 14. - Vajdaság Ma 

A városháza dísztermében a legeredményesebb, legkiválóbb tanulmányi előmenetelű 

diákokat, a Vuk-díjasokat fogadta dr. Katkics Zoltán, a községi tanács oktatással megbízott 

tagja. Az idén a község összesen 34 friss Vuk-díjassal lett gazdagabb. 

 

Egy hős magyar honvéd sírjánál 
2013. június 14. - Badó Zsolt– Kárpátalja 

Klécs László magyar honvédnek, aki többedmagával egy hónapon keresztül tartotta fel a 

szovjet hadsereg előrenyomulását már korábban emléket állítottak, azonban ez idővel 

eltűnt és maga a katona története is feledésbe merült. Ezért döntöttek úgy a helyi 

református egyházközség vezetői, hogy az életét hazájáért áldozó háborús hős sírjára 

kopjafát állítanak, ezt a kezdeményezésüket anyagilag támogatta a Kárpátaljai Magyar 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15608/Konzuli-fogadonap-volt-Nagybecskereken.html
http://www.magyarszo.com/hu/2003/vajdasag_szabadka/97987/Modest-Duli%C4%87-Nem-fogadjuk-el-a-VMSZ-dikt%C3%A1tum%C3%A1t.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15610/Blic-A-VMSZ-mind-kozelebb-kerul-a-haladokhoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15609/Magyarkanizsa-A-Vuk-dijasokat-fogadtak-a-varoshazan.html
http://www.karpataljalap.net/2013/06/14/egy-hos-magyar-honved-sirjanal
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Kulturális Szövetség, így a kopjafát és a mellette elhelyezett márványtáblát június 

kilencedikén ünnepélyesen felavatták Ungtarnócon. 

 

Hozzácsapnának bennünket Galíciához?  
2013. június 14. – hk - Kárpátalja 

Újra „felmelegítették” a területi reform témáját Ukrajnában. A Dzerkalo tizsnya országos 

hetilap internetes változatában a közelmúltban ismertetett egyik elképzelés szerint a 

jelenlegi 24 ukrajnai megyét nyolc régióba vonnák össze. Kárpátaljának Lemberg, Ivano-

Frankivszk és Csernyivci megyékkel kellene egy régiót alkotnia. Szerhij Grinyeveckij, a 

hatalompárt, a Régiók Pártja (PR) parlamenti képviselője az országos hetilap számára írt 

áttekintésében rámutat, hogy a jelenlegi adminisztratív-territoriális felosztás és a 

végrehajtó hatalom gyökeres átalakításra szorul. Már évekkel ezelőtt, 2005-ben is 

történtek kísérletek a reformra, emlékeztet, de az akkori koncepciót negatív fogadtatása 

miatt hosszú időre jegelni kellett. 

 

Meghirdetésre került a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program 
2013. június 14. – bzs - Kárpátalja 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat kárpátaljai és vajdasági 

fiatalok számára fiatal vállalkozói programot hirdetett, melynek keretében a sikeres 

pályázók magyarországi cégeknél szerezhetnek szakmai tapasztalatokat. Szatmáry Kristóf 

államtitkár elmondta, hogy a fiatalok azok, akikre jövőnk épül és bennük dúl a legnagyobb 

tettvágy is ezért mindenképpen az ő támogatásukban kell elsősorban gondolkodni 

Magyarországon és a határon túl egyaránt. Ennek segítése céljából lett létrehozva a Kárpát 

Régió Üzleti Hálózat, ami 11 irodát nyitott a Kárpát-medence országaiban. 

 

Tujafákat loptak el az elhurcoltak emlékműve elől 
2013. június 14. Lajos Mihály - Kárpátalja 

Az ungvári Kálvárián, az 1944 őszén a Gulagra deportált és a sztálini terrorgépezet által 

elpusztított ungvári magyarok korábbi emlékművének a helyén tavaly új emlékművet 

emelt a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete. Azonban már múlt év őszén is 

megrongálták az emlékhelyet, amit sikeresen helyreállított a közösség. Most szintén 

ismeretlenek rongálták meg a helyszínt. 

 

Az ukrán iskolákban sem lehet a magyart tanítani 
2013. június 14. - Kárpátalja 

Következő tanévben az általános iskola 5. osztályától bevezetik a második idegen nyelv 

oktatását Ukrajnában. Miután a kárpátaljai magyar iskolákban a magyar, mint anyanyelv 

mellett az ukránt is oktatják államnyelvként, ehhez adódik harmadikként a kötelezően 

oktatandó idegen nyelv. A második idegen nyelv bevezetésével így az iskolásoknak már 

négy nyelvet kell tanulniuk ősztől, ami jelentős megterhelést jelent. Ez könnyen az oktatás 

minőségének rovására mehet, hiszen az anyanyelv oktatására így is kevesebb óra jut. A 
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http://www.karpataljalap.net/2013/06/14/hozzacsapnanak-bennunket-galiciahoz
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KMPSZ és a KMKSZ már a rendelet megjelenése óta szorgalmazza, hogy engedjék a 

magyar nyelv, mint második idegen nyelvként való oktatását, így nőhetne a tárgy 

oktatására fordítható órakeret és csökkenne a diákok terheltsége. 

 

Egyszerűsödik az átkelés a horvát–magyar határon 
2013. június 12. - Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Könnyebb lesz a horvát–magyar határ átlépése július 1-jétől, Horvátország európai uniós 

csatlakozásától. A határátkelőkön megszűnik a vámellenőrzés, csupán az úti okmányok 

vizsgálata marad meg. Természetesen változnak a vámszabályok is, eltörlik a vámmentes 

értékhatárt, a mostanihoz képest nem egy esetben tízszeresére vagy a fölé emelkedik a 

bejelentés nélkül behozható cigaretta vagy alkohol mennyisége. 

 

Jézus Szíve-ünnep Darázson 
2013. június 13. - Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Magyar nyelvű szentmisével ünnepelte meg Jézus Szíve napját a darázsi Szivárvány 

Nőegylet pénteken, június 7-én. A búcsúra a környező településekről is érkeztek 

vendégek.A darázsi Jézus Szíve-templommal pár évvel ezelőtt sokat foglalkozott a belföldi 

és a külföldi média. A darázsi katolikus pap ugyanis szétverte a magyar hívek által 

látogatott templom berendezését. A botrányos eset után felújították a templomot. Itt gyűlt 

össze a múlt héten a környékbeli magyarság Jézus szíve napja tiszteletére. 

 

Magyarok is részt vettek Észak és Dél háborújában 
2013. június 14. – Magyar Hírlap 

A gettysburgi csatára emlékezett az a nemzetközi konferencia, amelyet a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen tartottak nemrég. Százötven évvel ezelőtt, 1863. július 1-3. között 

zajlott le az az ütközet, amelyet az amerikai polgárháború legvéresebb, s egyben 

legjelentősebb összecsapásának, a négy évig tartó fegyveres konfliktus fordulópontjának 

tartanak. Bár a gettysburgi csata állt a konferencia középpontjában, a tanácskozás szinte 

panorámaszerű képet alkotott a polgárháborúról, benne a magyarok részvételével és 

szerepével is.  

 

"Nyelvében él a nemzet" - magyar oktatás Amstelveenben 
2013. június 13. – Nemzeti Regiszter 

A diaszpórában ma is az egyik legalapvetőbb feladat a magyar nyelv és kultúra megőrzése 

és megismertetése a kint élő gyermekekkel. Ebben a szellemben végzik a pedagógusok 

áldozatos munkájukat az Amstelveeni Magyar Iskolában is. A kétheti rendszerességgel 

tartott foglalkozásokon a cél, hogy a gyermekek megtanuljanak helyesen írni és olvasni 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4638-jezus-szive-uennep-darazson-
http://www.magyarhirlap.hu/amit-a-magyarok-tettek-amerikaert
http://www.nemzetiregiszter.hu/nyelveben-el-a-nemzet-magyar-oktatas-amstelveenben
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magyarul, megismerkedjenek magyar írok és költők műveivel és életkoruknak megfelelő 

szinten tanuljanak történelmet, országismeretet.  

 

Tel-Aviv után Bersebán A Carl Lutz Alapítvány kiállítása 
2013. június 13. – Nemzeti Regiszter 

A budapesti „Üvegház” neve összefonódott Carl Lutz svájci diplomatával, aki a zsidómentő 

akciójával ezrek életét mentette meg Budapesten. Emlékét Vámos György és alapítványa, a 

Carl Lutz Alapítvány ápolja Budapesten (Vadász utca 29.), és utazó kiállítás formájában 

szerte a világon. 

 

Ismerkedés Magyarországgal – Magyar programok amerikai fiataloknak 
Chicagóban 
2013. június 13. – Nemzeti Regiszter 

Chicagóban a magyar közösség büszke gyökereire, óvja és műveli a magyar 

hagyományokat, példa erre az a megannyi kulturális és egyéb program, melyek 

rendszeresen megrendezésre kerülnek. Jóleső meglepetés azonban, mikor ebben a 

hatalmas városban mások, magyar gyökerekkel nem rendelkező emberek is érdeklődnek 

hagyományaink iránt. Még inkább lelkesítő, ha ezek a megkeresések fiataloktól érkeznek, 

akik kíváncsiak arra, vajon milyen is az élet valójában Amerika, a lehetőségek hazájának 

határain kívül. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

