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Skultéty-ügy: a konzultáció elmaradása felveti a jogszerűség kérdését 
2013. június 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint Skultéty László huszár földi maradványainak a 

romániai újaradi temetőből történt kihantolása és Szlovákiába szállítása felveti a 

jogszerűség kérdését mind a román, mind pedig a szlovák fél részéről. Szerinte az 

egyeztetés elmaradása a Szlovákiával és a Romániával kötött alapszerződések szellemét és 

a szövegét is sértheti. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az alapszerződések értelmében állami 

szinten kellett volna konzultálni, ahogy minden más, „az egymás ügyeit érintő kérdésben”. 

 

Skultéty-ügy: tiltakoznak az erdélyi magyarok 
2013. június 14. – maszol.ro, MTI 

Sem a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), sem az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) Arad megyei vezetői nem értenek egyet Skultéty László hamvainak az 

elszállításával. Bognár Levente, Arad alpolgármestere, az RMDSZ Arad megyei 

szervezetének elnöke az MTI-nek nyilatkozva sajnálatosnak tartotta, hogy mind a 

polgármesteri hivatalt, mind a magyar közösséget, mind az RMDSZ-t megkerülték a 

kihantolás ügyében. „Skultéty László aradi örökség, ha eddig itt pihent, továbbra is itt 

maradhatott volna” - jelentette ki Bognár Levente.  

 

Kelemen Hunor szerint jó irányba halad az alkotmánymódosítás 
2013. június 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Kelemen Hunor szerint jó irányba és európai úton halad az alkotmánymódosítás. 

Elmondta, a szociálliberális unió tagjai nem várt módon nyitottak, de azért még pezsgőt 

bontani sem akar, hiszen nincs ok az ünnepelni. Kelemen Hunor, azzal kapcsolatban, hogy 

az RMDSZ ebben a formában el tudja-e fogadni az alkotmányt, annyit felelt, meg kell várni 

a jelentést, a szenátus majd a képviselőház szavazatát és majd ezután lehet beszélni a 

szövetség álláspontjáról. 

 

II. Észak-keleti Református Találkozó Kassán 
2013. június 15. – Felvidék Ma 

Kassán rendezik meg június 14-16. között a második Észak-keleti Református Találkozót 

(Kassa-Ért), amely számos kulturális programjával a Kassa - Európa Kulturális Fővárosa 

2013 rendezvénysorozathoz kapcsolódik. A pénteki, június 14-i istentiszteleten a Kárpát-

medence valamennyi református egyházkerületének vezetése jelen volt, így 

Horvátországból, Szerbiából, Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából és Magyarországról. 

Köszöntőt mondott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Választási részvételre biztatja a kettős állampolgárokat a KMKSZ 
2013. június 15. – MTI 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) arra biztatja a magyar 

állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárokat, hogy vegyenek részt a 2014-es 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130614170035/Skultety-ugy-a-konzultacio-elmaradasa-felveti-a-jogszeruseg-kerdeset.html
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13772-skultety-ugy-tiltakoznak-az-erdelyi-magyarok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143616&cim=kelemen_hunor_szerint_jo_iranyba_halad_az_alkotmanymodositas
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/40189-ii-eszak-keleti-reformatus-talalkozo-kassan-
http://www.hirek.sk/kulfold/20130615141039/Valasztasi-reszvetelre-biztatja-a-kettos-allampolgarokat-a-KMKSZ.html
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magyar országgyűlési választáson - jelentette ki Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a 

szövetség szombaton Munkácson tartott választmányi ülésén. 

 

A KMKF és a NÖB állásfoglalásban támogatja a Székelyföld Régió létrehozását 
2013. június 14. - MTI 

Együttes állásfoglalásban támogatja a Székelyföld Régió létrehozását a tervezett romániai 

régióátalakítás kapcsán a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) regionális 

önkormányzati munkacsoportja és az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

(NÖB) autonómia albizottsága. A romániai magyarságot érintő intézkedések nem 

tekinthetők Románia belügyének. A KMKF munkacsoportja és a NÖB albizottsága ezzel 

kapcsolatban fontosnak tartja, hogy a romániai közigazgatás esetleges átalakítása „ne 

eredményezze a romániai magyar közösség jogainak csorbulását”. 

 

Folyik a kivizsgálás a kolozsvári magyarzászló-égetés ügyében 
2013. június 14. – transindex.ro, maszol.ro 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a Kolozs megyei törvényszék mellett működő 

ügyészségen tett nyilatkozatot a zászlóégetési ügy kivizsgálása részeként. Kovács Péter 

elmondta: az RMDSZ nem igényel anyagi kártérítést az eljárás során, hanem a tettesek 

mihamarabbi felelősségre vonását kéri. Az ügyészi tájékoztatás szerint sikerült 

beazonosítani a két tettest, akik ellen folyik a bűnügyi kivizsgálás, amit a Mikó Imre 

kisebbségi jogvédelmi szolgálat indított el egy bejelentést követően. 

 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség igazgatójának a lemondását követelik 
2013. június 14. – Erdély Ma, Erdély Tv, Háromszék, maszol.ro 

Marius Paşcan, demokrata-liberális szenátor Ştefan Someşan, a Maros Megyei 

Tanfelügyelőség főtanfelügyelőjének a lemondását kéri, miután több, líceumot végzős diák 

oklevele két nyelven, azaz románul és magyarul került ki az intézményből, Ilyés Ildikó 

tanfelügyelőhelyettes jóváhagyásával. A PD-L képviselője úgy nyilatkozott, a 

Tanfelügyelőség ezáltal megszegi az országos tanügyi törvényt, mely szerint hivatalos 

okiratokat kizárólag román nyelven lehet kibocsátani. 

 

Alpolgármesteri prioritások Marosvásárhelyen 
2013. június 14. – Erdély Ma 

Peti Andrást, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökét választották csütörtök 

délután Marosvásárhely alpolgármesterévé a város önkormányzati képviselői. Peti András 

egyedüli jelöltként pályázott az alpolgármesteri tisztségre, a titkos szavazáson a 22 leadott 

szavazatból húszat szerzett meg – megválasztását azonnal elismerte az önkormányzati 

tanács. Elmondása szerint bizalommal tölti el a szavazati arány, és reméli, hogy 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33214
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143511&cim=a_maros_megyei_tanfelugyeloseg_igazgatojanak_a_lemondasat_kovetelik
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143523&cim=alpolgarmesteri_prioritasok_marosvasarhelyen
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normalizálni tudja a polgármester és a helyi tanács többségét alkotó USL-s, illetve 

RMDSZ-es önkormányzati képviselők közötti viszonyt. 

 

Ultimátumot adott a katolikus egyház a marosvásárhelyi Unirea 
Főgimnáziumnak 
2013. június 14. – Erdély Ma, maszol.ro 

Fennáll a kockázata annak, hogy a marosvásárhelyi Unirea Főgimnáziumot más épületbe 

költöztetik, amennyiben annak vezetősége nem ért egyet a római katolikus egyház 

ajánlatával. Az egyház ugyanis azt szeretné, hogy a már meglévő román tagozat mellett, 

önálló jogi intézményként szereplő magyar tagozatot alapítsanak – vázolta fel Brassai 

Zsombor, az RMDSZ Maros megyei vezetője. 

 

Ki nem akar együttműködést? – Utcai tüntetés Székelyföldért 
2013. június 14. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az elmúlt napok nyilatkozatai alapján mindhárom erdélyi magyar politikai szervezet 

fontosnak tartja nagy utcai tiltakozás megszervezését, a közös fellépést a román kormány 

régiósítási szándékai ellen. Az RMDSZ és SZNT megtalálta a tárgyalási alapot, és ehhez 

csatlakozik az MPP is, folynak az egyeztetések az EMNP és az SZNT között is, de minden 

jel azt mutatja, a valós, minden tábort felölelő magyar–magyar együttműködés még 

távolról sem körvonalazódik. Saját jó szándékáról mindhárom szervezet biztosítani 

igyekszik a közvéleményt, és egymásra mutogatnak a párbeszéd késlekedéséért. 

 

Tamás Sándor: nem kérünk ilyen régiót! 
2013. június 14. – Erdély Ma, Háromszék 

Házigazdai köszöntője után az országos regionalizációs terv hibáira hívta fel a figyelmet 

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke a megyeháza dísztermében, ahol a 

Brassó, Hargita, Fehér, Maros, Kovászna és Szeben megyét tömörítő Központi Fejlesztési 

Régió Tanács tartotta soros ülését. Leszögezte: mi, székelyföldiek, háromszékiek nem 

akarjuk ezt, s törvény szerint kötelező népszavazáson kikérni az érintett lakosság 

véleményét. 

 

Máté András RMDSZ-frakcióvezető elutasítja az EMNP vádjait  
2013. június 14. – maszol.ro 

Elutasította pénteken Máté András képviselőházi frakcióvezető az Erdélyi Magyar 

Néppártnak (EMNP) azt a vádját, hogy a módosított alkotmány lehetőségeivel élve az 

RMDSZ kisajátítani készül a kulturális autonómia intézményeinek létrehozását és 

működtetését. „Az RMDSZ nem párt, hanem a romániai magyarság érdekvédelmi 

szervezete, amelynek a magyarság 85 százaléka szavazott bizalmat. Mi egyebet 

mondhatnék Toróéknak?” – fogalmazott a képviselőházi frakcióvezető.  
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143531&cim=ultimatumot_adott_a_katolikus_egyhaz_a_marosvasarhelyi_unirea_fogimnaziumnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143531&cim=ultimatumot_adott_a_katolikus_egyhaz_a_marosvasarhelyi_unirea_fogimnaziumnak
http://erdely.ma/autonomia.php?id=143507&cim=ki_nem_akar_%C2%ADegyuttmukodest_utcai_tuntetes_szekelyfoldert
http://erdely.ma/autonomia.php?id=143508&cim=tamas_sandor_nem_kerunk_ilyen_regiot
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13748-mate-andras-rmdsz-frakciovezeto-elutasitja-az-emnp-vadjait
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Július végén távozik Bukarestből Füzes Oszkár nagykövet  
2013. június 14. – maszol.ro 

Július végén befejeződik Magyarország bukaresti nagykövetének küldetése – tudta meg a 

maszol.ro. Füzes Oszkár öt évig vezette a diplomáciai képviseletet. Utódjává a portál 

információi szerint Zákonyi Botondot, a Magyar Külügyi Intézet igazgatóját nevezik ki.  

 

Kulturális autonómia kell! – Arányosságot a kulturális-tudományos 
intézményekben 
2013. június 14. – Erdély Ma 

Három fő irány szerint kell dolgozni a kulturális autonómiáért: meg kell alkotni a jogi 

normát, ki kell alakítani egy jövőképet teremtő szakpolitikai koncepciót, és ki kell dolgozni 

egy cselekvési tervet, amit a jelenlegi körülmények között azonnal alkalmazni lehet – 

összegezte Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsa (KAT) ülésének 

következtetéseit a testület elnöke. 

 

Már 18-an koordinálják a nemzetstratégiát a Szász Jenő-féle intézetben 
2013. június 14. – transindex.ro 

Két hete még nem volt székháza a Szász Jenő-féle Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, de 

az NSKI állománytábláján máris 18 személy koordinálja a nemzetstratégiát – ezek mintegy 

fele vezető beosztásban. 

 

Izsák: az autonómia előfeltétele a nemzeti régiókra vonatkozó jogszabály 
2013. június 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az európai polgári kezdeményezés hasznos eszköz lehet a nemzeti régiók, és az azok 

sajátos hatásköreinek elismertetésében, a Székely Nemzeti tanács pedig élni akar ezzel a 

lehetőséggel, de ahhoz, hogy az Unió jogszabályt alkosson ebben a témában, az SZNT 1 

millió uniós polgár aláírását kell összegyűjtsön. Az SZNT a magyarországi 

önkormányzatok segítségét kéri, mivel az aláírások egy részét Magyarországról szeretné 

összegyűjteni. A Duna Tv székelyföldi stúdiójában Száva Enikő többek között erről is 

beszélt Izsák Balázzsal, az SZNT elnökével. 

 

A Kultúrpalota és a Városháza termeinek átnevezése ellen gyűjtenek 
aláírásokat 
2013. június 15. – Erdély Ma 

Aláírásgyűjtésbe kezdett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezete 

amiatt, hogy a Maros Megyei Tanács felkérte a megyei képviselő-testületet, hogy a 

Kultúrpalota és a Közigazgatási Palota építtetési centenáriumának alkalmából névadási 

folyamatot indítványozzanak, amelyben a két épület nagytermeit román és magyar 

személyiségek párosított neveire keresztelnék el. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13742-julius-vegen-tavozik-bukarestbol-fuzes-oszkar-nagykovet
http://erdely.ma/autonomia.php?id=143519&cim=kulturalis_autonomia_kell_aranyossagot_a_kulturalis_tudomanyos_intezmenyekben
http://erdely.ma/autonomia.php?id=143519&cim=kulturalis_autonomia_kell_aranyossagot_a_kulturalis_tudomanyos_intezmenyekben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20538
http://erdely.ma/autonomia.php?id=143579&cim=izsak_az_autonomia_elofeltetele_a_nemzeti_regiokra_vonatkozo_jogszabaly_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143553&cim=a_kulturpalota_es_a_varoshaza_termeinek_atnevezese_ellen_gyujtenek_alairasokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143553&cim=a_kulturpalota_es_a_varoshaza_termeinek_atnevezese_ellen_gyujtenek_alairasokat
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Elutasították az egyházi visszaszolgáltatást 
2013. június 15. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Elutasította a szenátus jogi bizottsága az RMDSZ egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására 

vonatkozó törvénytervezetét – jelentette be Markó Attila képviselő, aki nagyon kis esélyt 

lát arra, hogy a ház plénuma elfogadja a javaslatot. 

 

Pambuccian a maszol.ro-nak: felgyorsul a kisebbségi törvény elfogadása  
2013. június 15. – maszol.ro 

Minden esély adott arra, hogy az alkotmány kisebbségek számára kedvező módosításait a 

két ház plénuma is elfogadja – jelentette ki a maszol.ro-nak Varujan Pampuccian. A 

nemzeti kisebbségek parlamenti frakcióvezetője szerint a parlament várhatóan még az 

idén elfogadja a kisebbségi törvényt is.  

 

Nem törvényellenes a kétnyelvű tanulmányi oklevelek osztása 
2013. június 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem törvényellenes a kétnyelvű tanulmányi oklevelek osztása – mondta Kelemen Hunor, 

szövetségi elnök újságírói kérdésekre válaszolva. A marosvásárhelyi botrányra hivatkozva 

elmondta: az RMDSZ által készített és kétnyelvű iskoláknak adományozott diplomák nem 

kevésbé törvényesek vagy hivatalosak, mint amit a tanfelügyelőség vagy a minisztérium 

oszt ki. 

 

Figyelnek az amerikaiak a MOGYE-ügyre 
2013. június 16. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

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

rövid, informatív jellegű beszélgetésen fogadta Ádám Valériánt, a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) titkárát. A civil szervezet 

aktivistája, aki a héten Bukarestben, az amerikai, francia és német nagykövetség előtt 

tüntet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóit és 

diákjait ért sorozatos sérelmek ellen, egy petíciót nyújtott át a diplomáciai képviseleteken. 

 

Bukarestben demonstráltak a magyar orvosképzésért 
2013. június 16. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A román kormány épülete előtt rendezett demonstrációt szombaton a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE), amelyen a résztvevők az oktatási 

törvény betartását és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

magyar főtanszékeinek megalakítását követelték. A főként Marosvásárhelyről érkezett 

több tucatnyi tüntető kora délután a bukaresti Diadalívtől a kormány székháza elé vonult, 

miközben - egyebek mellett - "Törvényes magyar főtanszékeket akarunk" feliratú 

transzparenst emelt a magasba. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143559&cim=elutasitottak_az_egyhazi_visszaszolgaltatast
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13783-pambuccian-a-maszolro-nak-felgyorsul-a-kisebbsegi-torveny-elfogadasa
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143617&cim=nem_torvenyellenes_a_ketnyelvu_tanulmanyi_oklevelek_osztasa
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/figyelnek-az-amerikaiak-a-mogye-ugyre
http://itthon.transindex.ro/?hir=33220
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Megalakult az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége 
2013. június 16. – maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Gyergyószentmiklóson az örmény katolikus templomban rendezték meg vasárnap az 

Erdélyi Magyarörmények Szövetségének (EMÖSZ) alapító ünnepségét - tájékoztatta az 

MTI-t Puskás Attila, az EMÖSZ elnöke. Az EMÖSZ-t április 30-án jegyezték be a 

gyergyószentmiklósi törvényszéken. A szövetséget a Marosvásárhelyi Örménymagyar 

Kulturális Egyesület, a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület és több 

csíkszerdai, szamosújvári magánszemély alapította.  

 

A Maros megyei magyar oktatásról 
2013. június 16. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Először tartott sajtótájékoztatót tavaszi megválasztása óta az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének elnöke, Brassai Zsombor, valamint a csütörtökön megválasztott 

marosvásárhelyi alpolgármester, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Peti 

András, és az RMDSZ megyei tanácsi frakciójának vezetője, Kelemen Márton. Főként a 

magyar nyelvű oktatást érintő kérdésekről nyilatkoztak. 

 

Egynyelvű „multikulturalitás” 
2013. június 16. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Óvodától középiskoláig több mint nyolcvan marosvásárhelyi tanintézményt, valamint a 

megyei tanfelügyelőséget készül feljelenteni az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál 

(CNCD) a helyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO). A jogvédelmi szervezet vezetői 

azok után döntöttek e drasztikus lépés mellett, miután valamennyi feltérképezett 

óvodában és iskolában megállapították, hogy az intézményvezetők a városháza és a 

tanfelügyelőség hallgatólagos belegyezésével semmibe veszik vagy csak részlegesen tartják 

be a Románia által is ratifikált nyelvi chartát, illetve a közigazgatási törvényt. A CEMO 

vezetői, Horváth-Kovács Ádám és Szigeti Enikő elmondták, hogy a egynyelvűségükkel a 

város szinte valamennyi tanintézménye diszkriminálja a magyar gyermekeket. 

 

Román honlap a Sziget Fesztiválnak 
2013. június 17. – Krónika, MTI 

Fotókiállítással, régizenei és blueskoncerttel, valamint a Sziget Fesztivál romániai 

honlapjának beharangozójával készült idén a Kulturális Intézetek Éjszakájára az 

ötletgazda intézmény, a bukaresti magyar intézet – számolt be Kósa András igazgató az 

idei rendezvényt megnyitó pénteki sajtótájékoztatón.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13811-megalakult-az-erdelyi-magyarormenyek-szovetsege
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-maros-megyei-magyar-oktatasrol
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egynyelvu-amultikulturalitasa
http://kronika.ro/szines/roman-honlap-a-sziget-fesztivalnak
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A többség szlovákiai magyarnak definiálja magát 
2013. június 14. – bumm.sk 

A Szlovákiában élő magyarok 53 százaléka szlovákiai magyarként, 37 százaléka 

magyarként, 5 százaléka pedig felvidéki magyarként definiálná magát. 52 százalékuk 

elsősorban magyarként, 37 százalékuk elsősorban szlovák állampolgárként, 7 százalékuk 

pedig elsősorban európaiként látja magát. 

 

Simon Zsolt: A más nézet nem feltétlenül rossz 
2013. június 14. – bumm.sk 

Simon Zsolt (Most-Híd) a bumm.sk hírportálnak adott interjújában többek közt a Híd és 

az MKP közti együttműködés lehetőségeiről beszélt. „Én mint besztercebányai kerületi 

elnök megtudtam egyezni az MKP-val a megyei választásokról. Ez elegendő bizonyíték 

arra, hogy el tudom képzelni az együttműködést a két párt között. De elutasítom az együtt 

kampányolást egy olyan emberrel, aki az MKP-t megosztotta” – mondta Csáky Pálról, aki 

nagy eséllyel a jövő évi EP-választáson az MKP listavezetője lesz. 

 

MKP: felháborító a történelemhamisítás 
2013. június 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Felháborodását és tiltakozását fejezte ki a felvidéki Magyar Közösség Pártja Skultéty 

László magyar huszár újaradi temetőben lévő sírjának kihantolása és a zászlóvivő földi 

maradványainak Szlovákiába szállítása kapcsán. Az MKP felszólítja az ügyben érintett 

szlovák hivatalos szerveket, adjanak magyarázatot a történtekre. 

 

Jubiláns írók köszöntése Pozsonyban 
2013. június 14. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága június 14-én a Pozsonyi Magyar Intézetben 

életjubileumukat az ebben az évben ünneplő tagjaikat, íróikat köszöntötte. Az ünnepeltek 

idén: Bodnár Gyula, Cselényi László, Csicsay Alajos, F. Kováts Piroska, Grendel Lajos, 

Lacza Tihamér, Mayer Judit és Zeman László. 

 

Skultéty-ügy – Nem sértett megállapodást a román fél 
2013. június 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Mivel Skultéty László magyar feliratú síremléke nem hadisírnak, hanem emlékhelynek 

minősül, így a Magyarország és Románia közötti érvényben lévő hadisírok tiszteletben 

tartásáról szóló megállapodást nem sértette meg a román fél - közölte a Honvédelmi 

Minisztérium (HM) az MTI megkeresésére. 
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http://www.bumm.sk/83400/a-tobbseg-szlovakiai-magyarnak-definialja-magat.html
http://www.bumm.sk/83385/simon-zsolt-a-mas-nezet-nem-feltetlenul-rossz.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130614163219/MKP-felhaborito-a-tortenelemhamisitas.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/40182-jubilans-irok-koszontese-pozsonyban
http://www.hirek.sk/kulfold/20130615092022/Skultety-ugy-Nem-sertett-megallapodast-a-roman-fel.html
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A krasznahorkai vár felújítása várat magára 
2013. június 15. – Felvidék Ma, Új Szó 

Helyszíni szemlét tartott szerdán a krasznahorkai várban a Szlovák Nemzeti Múzeum 

(SNM) vezetése. Rastislav Púdelka, az intézmény vezérigazgatója szerint 2014-ben átadják 

a felújított várat – még ha nem minden részét nyitják is meg a nagyközönség előtt.  

 

Hushegyi Gábor vezeti a budapesti Szlovák Intézetet: erősíteni akarja a 
párbeszédet 
2013. június 16. – MTI, hirek.sk 

Az intézmény 20 éves működése óta először áll szlovákiai magyar igazgató a budapesti 

Szlovák Intézet élén. Hushegyi Gábor, aki egy hónapja vezeti az intézetet, a pozsonyi 

Comenius Egyetemen filozófia-esztétika szakon diplomázott, tanított az egyetemen, majd 

művészettörténettel és művészetkritikával foglalkozott. 

 

Felvidéki körúton a temerini fiúk 
2013. június 16. – Felvidék Ma 

A délvidéki magyarellenesség legismertebb esete a „temerini fiúk” néven elhíresült ügy. 

Két meghurcolt szereplőjét, Horváth Árpádot és Szakáll Zoltánt 8 év után szabadlábra 

helyezték, akik felvidéki körúton vesznek részt. 

 

Borús jelentés a kisebbségekről 
2013. június 17. – Veres István – Új Szó 

Anyelvhasználati jogok áttekinthetetlenek, a parlamenti képviselet nincs garantálva, azt 

pedig törvény tiltja, hogy megtudjuk, hány magyar vagy ruszin dolgozik például a 

rendőrségnél. Többek között ezekre a problémákra mutat rá az a jelentés, amelyet A.Nagy 

László nemrég lemondott kisebbségi kormánybiztos hivatala készített a hazai kisebbségek 

helyzetéről. 

 

Cukrászdai beszélgetés a szlovákiai magyarokról 
2013. június 17. – Száz Ildikó – Új Szó 

Kettős könyvbemutatót tartottak szerdán az Irodalmi Korzó utolsó, nyár előtti 

rendezvényén a főtéri Szamba cukrászdában. Lampl Zsuzsanna szociológussal, egyetemi 

oktatóval, kutatóval H. Nagy Péter irodalomtörténész beszélgetett. 

 

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 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/06/14/krasznahorka-fazsindely-vagy-cserepteto-kerul-a-varra
http://www.hirek.sk/kultura/20130616154130/Hushegyi-Gabor-vezeti-a-budapesti-Szlovak-Intezetet-erositeni-akarja-a-parbeszedet.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130616154130/Hushegyi-Gabor-vezeti-a-budapesti-Szlovak-Intezetet-erositeni-akarja-a-parbeszedet.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/40202-felvideki-koruton-a-temerini-fiuk
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15610/Blic-A-VMSZ-mind-kozelebb-kerul-a-haladokhoz.html
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(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. 

 

Folyamatos az érdeklődés 
2013. június 14. – Magyar Szó 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa kihelyezett fogadónapot tartott a nagybecskereki 

Petőfi MME nagytermében, ahol 147 polgár adta át a kérelmet a magyar állampolgárság 

könnyített úton történő megszerzésére. Ez volt a nyolcadik kihelyezett fogadónap 

Nagybecskereken és Muzslyán, az érdeklődés pedig továbbra is folyamatos. A főkonzulátus 

munkatársai június 25-én Székelykevén tartanak kihelyezett fogadónapot, ahol 130-150 

kérelmet várnak, Muzslyán pedig augusztus 15-én veszik át a kérelmeket. Őszre várhatólag 

újra Nagybecskereken tartanak fogadónapot. 

 

Ada: Együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel 
2013. június 14. – Vajdaság Ma 

Ada község önkormányzatának nevében Urbán Mónika alpolgármester együttműködési 

megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz 

Tanszékével. A megállapodás értelmében Ada község önkormányzata a jövőben lehetővé 

teszi szegedi egyetemisták számára, hogy az adai önkormányzat illetékes szerveinél is 

végezhessenek szakmai gyakorlatot. 

 

Pásztor: Nem távolodunk a DS-től, és nem közeledünk az SNS-hez 
2013. június 15. – Vajdaság Ma 

A szabadkai hatalmi koalíción belül uralkodó viszonyokra vonatkozó kijelentése nem 

jelenti azt, hogy a VMSZ távolodik a Demokrata Párttól (DS), mint ahogyan azt sem, hogy 

a Szerb Haladó Párt (SNS) felé közelítene – jelentette ki Pásztor István, a párt elnöke. 

Mindez szerinte nem jelenti még csak a városi hatalom „átkomponálását” sem. Pásztor 

korábban bejelentette, hogy a VMSZ képviselői a jövőben saját belátásuk szerint fognak 

szavazni, s nem azon álláspontok mentén, amelyeket a DS többsége képvisel. Ezenkívül az 

elkövetkezőkben a VMSZ nem a parlamenti többség eléréséhez keres partnert, hanem az 

elképzelések valóra váltásához. 

 

Doroszlón nem lesz önálló első osztály 
2013. június 15. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Május 31-ével lezárult az iratkozás, a Magyar Nemzeti Tanács pedig elkérte az iskoláktól a 

beiratkozó gyerekek számát. Ezt ismertette Joó Horti Lívia, az MNT közoktatási 

bizottságának elnöke. – Az idén mintegy 1820 kis elsős kezdi meg tanulmányait az 

általános iskolákban, tavaly ebben az időben kevesebb volt. Valószínűleg a végleges szám 

1820 és 1850 között alakul majd. Ebben a gyerekszám-krízisben ez egy jó eredmény a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2004/kozelet/97997/Folyamatos-az-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15613/Ada-Egyuttmukodesi-megallapodas-a-Szegedi-Tudomanyegyetemmel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15617/Pasztor-Nem-tavolodunk-a-DS-tol--es-nem-kozeledunk-az-SNS-hez-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2005/kozelet_oktatas/98065/Doroszl%C3%B3n-nem-lesz-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-els%C5%91-oszt%C3%A1ly.htm
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magyar oktatás szempontjából, főleg ha azt látjuk, hogy idén országos tekintetben 1500 

gyerekkel számolnak kevesebbel, mint tavaly, a magyar közösségen belül pedig a 

tavalyihoz hasonló számú elsősünk lesz. Vannak olyan helyszínek, ahol tavaly nem tudott 

első osztály nyílni, idén igen, de sajnos ennek fordítottjára is van példa. 

 

Nem válság, csak perpatvar 
2013. június 15. – Magyar Szó 

Hónapok óta az egyik vezető témát jelenti az országban az, hogy lesznek-e rendkívüli 

választások az ősszel, esetleg ehelyett – a koalíción belüli megállapodás esetén – a 

kormány átalakítására fog sor kerülni. A kormány képviselőinek legutóbbi kijelentései a 

második eshetőség beteljesülését valószínűsítik, konkrét kijelentések hangzottak el arra 

vonatkozóan, hogy az Európai Unió Tanácsának a csatlakozási tárgyalások dátumával 

kapcsolatos döntését követően személycserékre kerül majd sor a szerb kormányban. A 

Večernje novosti napilap értesülései szerint azonban még egyáltalán nem született meg a 

koalíción belüli teljes konszenzus Ivica Dačić kabinetjének átalakítását illetően. 

 

Zenta: Sikeres volt az I. Tiszavirág Fesztivál 
2013. június 16. – Vajdaság Ma 

Rendkívül sikeresnek ítélik a szervezők a hétvégén Zentán megtartott I. Tiszavirág 

Fesztivált, amelynek – becsléseik szerint – pénteken és szombaton este is több ezer 

látogatója volt, akik között a legkisebbektől kezdve a legidősebbekig mindenki talált 

számára megfelelő programokat. 

 

VMDK: Tisztújító közgyűlés Adán 
2013. június 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az autonómia, a decentralizáció, a települési önkormányzatok rendszere és a tényleges 

regionalizáció azok az elvek, amelyek a közeljövőben a leginkább meghatározzák majd a 

VMDK tevékenységét, ezt határozták meg a párt ma Adán megtartott tisztújító 

közgyűlésén, ahol Csonka Áron pártelnök újraválasztását a jelenlévő 114 küldött közül 99-

en támogatták, így a következő négy évben is ő irányítja majd a szervezetet. Az alelnökök 

Tari István, Horváth-Ódry Márta és Hangya István lettek. 

 

Tizenötödik évfordulóját ünnepelte az újvidéki VMSZ 
2013. június 16. – Pannon RTV 

Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki 

szervezete. Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban megtartott 

ünnepséget jelenlétével megtisztelte Pásztor István, a párt elnöke is. Az ünnepi vacsora 

előtt díszülést tartott az újvidéki elnökség, amelyen többek között jelen volt Valka Károly, a 

VMSZ Tanácsának elnöke, Bimbó Mihály, a párt alelnöke, Deli Andor tartományi 

oktatásügyi titkár és Juhász Attila tartományi művelődési segédtitkár. Az ülésen 

díszoklevéllel tüntették ki a párt kiemelkedő tagjait.  
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Egyházi kirándulás a vereckei emlékműhöz 
2013. június 16. – Kárpátinfo 

Június első vasárnapján került sor az elmúlt években már megszokottá vált badalói 

egyháztagok kirándulására. Több mint félszáz tagot – 15 éves volt a legfiatalabb és 78 éves 

a legidősebb résztvevő – számláló csoport Munkácsra, majd a Vereckei-hágóra látogatott 

el. 

 

A megszorítások ellenére elért célok 
2013. június 14. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar nemzetiségi rádió- és tévéműsor programtervének idei évi eddig megvalósított 

programjának értékelése, valamint a jövő évi tervek kiindulópontjainak meghatározása 

szerepelt a szlovén RTV magyar nemzetiségi műsorai programbizottságának ülésén. 

 

Új tananyag a népcsoporti oktatásban 
2013. június 14. – Volksgruppen 

Új, többnyelvű tananyag - többek között kompetencialeírások és nyelvi portfóliók a 

magyar és a horvát népcsoportnyelv tanítására - kerültek ma délelőtt bemutatásra a 

Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán. A 2013/14-s tanévben összesen 5018 diák tanult 

magyarul vagy horvátul tartományunk iskoláiban. Az érdeklődés egyre növekvő tendenciát 

mutat. A Pedagógiai Főiskolán is fontos szerepet kap a többnyelvűség, hangsúlyozta ki 

köszöntő beszédében Mag. Dr. Walter Degendorfer, a főiskola rektora. 

 

Washingtoni kongresszusi képviselők sürgetik a romániai egyházi restitúciót 
2013. június 15. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

Az amerikai kongresszus húsz képviselője levélben kérte John Kerry külügyminisztert: 

erőteljesen lépjen fel a román kormánynál annak érdekében, hogy az állam 

maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar egyházak 1945 után elkobzott javait. A 

képviselők – köztük Ileana Ros-Lehtinen, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke, 

Christopher Smith, az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke, valamint Andy Harris, 

Marcy Kaptur és David Joyce, a kongresszusi magyar caucus (csoport) három társelnöke – 

sürgették az amerikai diplomáciai tárca vezetőjénél, hogy a román kormánnyal folytatott 

tárgyalásai során kérje a kisajátított vallási intézmények méltányos, azonnali és igazságos 

visszaszolgáltatását. 
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Teadélután kitüntetéssel 
2013. június 12. - Nemzeti Regiszter 

A kanadai Egyesült Magyar Alap hagyományos évi teadélutánját 2013. június 9-én 

rendezte a torontói Szent Erzsébet római katolikus templom halljában. Idén különös 

megtiszteltetés érte a rendezvényt: Bessenyei (Somorjai) Ágnest, a Kanadai Magyar 

Kulturális Tanács elnökét, az Egyesült Magyar Alap főtitkárát, a Magyar Élet hetilap 

kiadó-főszerkesztőjét a kanadai kormány II. Erzsébet királynő Gyémánt Jubileumi 

Medáljával tüntette ki. A díjat a teadélután keretében Corneliu Chisu a kanadai kormány 

Pickering-Scarborough East országgyűlési képviselője adta át. 

 

Frankfurti táncház 
2013. június 13. – Nemzeti Regiszter 

A szezon utolsó táncházát rendezték meg június 8-án Frankfurtban, így nem is csoda, hogy 

még a szokottnál is többen vettek részt rajta. A frankfurtiak mellett érkeztek 

Heidelbergből, Mainzból, de olyan is volt, aki Karlsruhéból jött el, hogy élő zenére 

táncolhassa kedvenc magyar táncait. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/teadelutan-kituntetessel
http://www.nemzetiregiszter.hu/frankfurti-tanchaz
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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/

