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Répás: Több mint 17 ezer diák utazhat majd a Határtalanul program 
keretében 
2013. június 21. – MTI, hirado.hu 

Több mint 17 ezer diák utazhat a Határtalanul tanulmányi kirándulási program keretében 

a következő tanévben - mondta el az idei pályázati eredményeket ismertetve a 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár pénteken az MTI-nek. Répás Zsuzsanna 

tájékoztatása szerint a program iránt a tavalyi esztendőhöz hasonlóan nagy volt az 

érdeklődés. A pályázatok értékelése után 17 ezer 034 diák utazhat majd. Közülük 14 ezer 

267 a magyarországi diák és 2 767 külhoni tanuló, aki a cserekapcsolatok keretében látogat 

el Magyarországra. 

 

Hetven éve várta a vajdasági magyarság 
2013. június 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Majdnem hetven évvel a második világháborút követő igazságtalanságok egyikének 

megtörténte után a Szerbiai Képviselőház a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó 

Párt javaslata alapján pénteken megszavazta A vajdasági magyar polgári lakosság ellen 

1944–45-ben elkövetett aktusok elítéléséről szóló képviselőházi nyilatkozatot. A Szerb 

Köztársaság parlamentje a dokumentumban a legerélyesebben elítéli a vajdasági magyar 

polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett aktusokat, amelyekkel meghatározott 

személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól 

bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztottak. 

 

Újabb négy évre választotta elnökévé Izsák Balázst az SZNT 
2013. június 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Nyugati Jelen 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tiltakozó megmozdulásokat szervez otthon és a 

nagyvilágban, ha Románia kormánya nem tesz le arról, hogy Székelyföldet beolvassza egy 

román többségű közigazgatási régióba - döntötte el a SZNT szombaton, a 

Marosvásárhelyen rendezett tisztújító közgyűlésén. Az SZNT felszólította a román 

kormányt: ne kényszerítse bele a székelységet - a Helsinki folyamattal ellentétes 

intézkedésekkel - egy olyan konfrontatív spirálisba, amelynek beláthatatlan 

következményei lehetnek. 

 

Hivatalosan is útjára indították az RMDSZ kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezését 
2013. június 23. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az észak-olaszországi Brixenben pénteken hivatalosan is útjára indították a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és partnerei által kidolgozott kisebbségvédelmi 

európai polgári kezdeményezést – tájékoztatott hírlevelében az RMDSZ. A polgári 

kezdeményezés és az ehhez csatolt keretszabályozás tervezetét az Európai Nemzetiségek 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33300
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Föderatív Uniója (FUEN) kongresszusán mutatták be a dél-tiroli Brixenben. A 

kezdeményezés elindításának pénteki ünnepélyes ceremóniáján Luis Durnwalder, Dél-

Tirol miniszterelnöke, Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke és Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke mondott beszédet. 

 

Erősödött a magyar jelenlét az európai kisebbségi ernyőszervezetben 
2013. június 23. – MTI, hirek.sk, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Erősödött a magyar jelenlét az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójában (FUEN), 

miután a kisebbségi ernyőszervezet dél-tiroli kongresszusán Vincze Lorántot, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltjét választotta egyik alelnökévé, s felvette 

tagjai sorába a Magyar Közösség Pártját - közölte az RMDSZ. 

 

Winkler: legyen a FUEN az EP hivatalos konzultatív testülete 
2013. június 21. – transindex.ro, Erdély Ma 

„A gazdasági válság kapcsán sok politikus mondja az Európai Parlamentben, hogy több 

Európára van szükség. Igen, ezt vallom én is, de nem ebből a fajta Európából kérünk 

többet, ahol az államfők és kormányfők egymás között eldöntik, hogy mi lesz holnap. Mi 

egy másfajta Európában hiszünk, mi a politikai unió mellett tesszük le voksunkat, egy 

olyan uniót akarunk, amelyben a polgárok szava dönt és amelyben mi, kisebbségek, 

őshonos közösségek vagy akár nyelvi csoportok ugyanúgy képviselve vagyunk, mint a 

többség" - mondta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 58. 

kongresszusán Winkler Gyula. 

 

Együttműködésről és az Európai Polgári Kezdeményezésről tárgyalt az EMNP 
és a FUEN 
2013. június 21. – Erdély Ma, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt küldöttsége Dél-Tirolban, Brixenben tárgyalt pénteken az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) vezetőivel, Hans Heinrich Hansen 

elnökkel és Jan Diedrichsen igazgatóval. Király Melinda és Szilágyi Zsolt, a Néppárt 

alelnökei, kétórás munkamegbeszélésen ismertették álláspontjukat a kisebbségi jogokra 

vonatkozó Európai Polgári Kezdeményezéssel (EPK) kapcsolatban, amelynek útnak 

indítását a FUEN kongresszusának második napján jelentették be. 

 

Újabb feliratháború 
2013. június 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Dumitru Marinescu kormánymegbízott perbe fogta Barót polgármesterét, Lázár-Kiss 

Barna Andrást, amiért többszöri felszólítása ellenére sem vette le a hivatal homlokzatáról a 

Városháza Barót feliratot. Szerinte az nemcsak a közigazgatási törvény előírásaival 

összeegyeztethetetlen, de alkotmányt, sőt, jogállamiságot is sért. 
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Letámadták a magyar szülőket a Liviu Rebreanu iskola tanévzáróján  
2013. június 21. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Incidens történt  csütörtökön a  marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola 

tanévzáró ünnepségén: a román szülők egy része rátámadt a magyar szülőkre, akik a 

kétnyelvűség fontosságára hívták fel a figyelmet a rendezvényen. Az udvaron rövid 

dulakodás is volt a két tábor között. A történtekre Brassai Zsombor, Maros megyei 

RMDSZ-elnök pénteken tiltakozó levélben reagált.  

 

Az ifjak kiállnak a közösségi jogokért 
2013. június 21. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ keretében működő Itthon, fiatalon mozgalom képviselői elítélik a brassói 

táblabíróság döntését, mely szerint nem lehet saját zászlója Kovászna megyének, és közös 

kiállásra szólítják fel a felelős ifjúsági szervezeteket. Az  Itthon, fiatalon mozgalom 

képviselői szerint ezzel a döntéssel a brassói táblabíróság egy egész közösséget akarja 

megfosztani a több éve használt szimbólumaitól, identitásától. 

 

Egységesíti választási kampányát az Európai Néppárt 
2013. június 21. – Erdély Ma 

Az Európai Néppárt (ENP) tagszervezeteinek főtitkárai találkoztak csütörtökön, 2013. 

június 20-án, Bécsben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget Kovács Péter 

képviselte. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elmondta: „Romániában a legnagyobb 

kihívást a választásokon való alacsony részvétel jelenti. 2007-ben és 2009-ben nagyon 

magas volt a romániai polgárok Európai Unióba vetett bizalma, a választási részvétel 

mégis alacsony volt. Hét évvel az unióhoz való csatlakozás után ez a bizalom részlegesen 

csökkent, aminek kiszámíthatatlan hatása lehet a részvételre” – mondta Kovács. 

 

Sepsiszentgyörgyi RMDSZ: vegyük védelmünkbe Sepsiszentgyörgy zászlaját! 
2013. június 22. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

A sepsiszentgyörgyiek vegyék védelmükbe a település zászlaját, és lépjenek be abba a 

perbe, amit az önkormányzat folytat a prefektúra ellen, kéri az RMDSZ sepsiszentgyörgyi 

szervezete. Tóth Birtan Csaba ügyvezető elnök a Sláger Rádiónak elmondta: hétfőtől a 

város több pontján standokat állítanak, és arra kérik a polgárokat, írják alá azokat az 

íveket, amely által részévé válnak a pernek és ezáltal védelmükbe veszik a zászlót. 

 

Megtagadott anyanyelvű segélykérés 
2013. június 22. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

K. E. marosvásárhelyi lakos Wehrmann Vince, Berlinben élő hatéves kisunokája eltűnését 

szerette volna bejelentetni pénteken délután 4 óra körül a víkendtelepi hangosbemondón. 

Mivel a Németországban született fiúcska csak németül és magyarul ért, a nagyapa arra 

kérte a szolgálatos műsorvezetőt, hogy e két nyelv egyikén szóljon a gyerekhez vagy 
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engedje meg neki, hogy szólítsa ő unokáját. A szolgálatos műsorvezető elutasította a 

kérést, mondván, hogy az ottani rádión csak románul szabad beszélni. 

 

Ungureanu együttműködést ajánl az RMDSZ-nek 
2013. június 23. – Balogh Levente – Krónika 

Az RMDSZ-t is a jobboldal közös államfőjelöltjének támogatására kérte Mihai Răzvan 

Ungureanu, a Polgári Erő párt elnöke. A volt miniszterelnök – akinek az RMDSZ-t is 

soraiban tudókormányát tavaly áprilisban bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg az 

azóta kormányzó Szociálliberális Unió (USL) pénteken, Sepsiszentgyörgyön szólította fel a 

szövetséget a közös jobboldali jelölt támogatására. 

 

Sütő Andrásnak állítottak emlékművet Székelyudvarhelyen 
2013. június 23. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az erdélyiek büszkék lehetnek arra, hogy Sütő Andrásnak itt ígért könnyű álmot 

édesanyja, itt virágzott ki számára a könyvek nyelve, a mesékből örök igazságokat 

nemesítő csodálatos magyar szó – mondta vasárnap Székelyudvarhelyen a hét éve elhunyt 

Kossuth-díjas író első romániai szobrának felavatásán Fekete György, a Magyar Művészeti 

Akadémia (MAA) elnöke. 

 

Vörösmarty-szobor Erdélyben 
2013. június 24. – Krónika  

Erdélyben elsőként állítottak szobrot Vörösmarty Mihálynak tegnap a Beszterce-Naszód 

megyei Cegőtelkén. Az ötszáz lelkes magyarlakta Szórványtelepülésen 1998-ban avatták fel 

a Cserhalom- emlékművet, Kolozsi Tibor szobrászművész közel tíz méter magas alkotása 

Szent László – a kunok felett 1068-ban aratott – győzelmének állít emléket az egykori 

csatamező közelében. 

 

Jobban odafigyelnek Biharra 
2013. június 24. – Krónika 

Még nem válaszolt a román kormány a magyar diplomáciának a Nagyváradon tervezett 

konzuli iroda ügyében – tudta meg a Krónika Magdó Jánostól, Magyarország kolozsvári 

főkonzuljától, aki pénteken maratoni megbeszélést folytatott a Bihar megyei 

politikusokkal, polgármesterekkel, intézményvezetőkkel. „Minden halad a maga 

diplomáciai útján” – magyarázta Magdó. A főkonzul ugyanakkor váradi 

sajtótájékoztatóján leszögezte, a kolozsvári magyar főkonzulátus nagyobb figyelemmel 

tekint ezután Bihar megyére, és szorosabbra fűzik a kapcsolatokat a helyi intézményekkel. 

 

Dorin Florea támogatja a székely közigazgatási egységet 
2013. június 24. – Krónika 

A folyamatos konfliktusok helyett társadalmi párbeszédet kell folytatni, tárgyalni kell a 

románsággal annak érdekében, hogy a székelyföldi megyék önálló, Marosvásárhely 
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központú régiót alkossanak – jelentette ki Dorin Florea vásárhelyi polgármester 

szombaton, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) küldöttgyűlésén. Az elöljáró szerint 

elkeserítő, hogy a székelyföldi régió megalakításától sokan továbbra is rettegnek. „A 

magyarságot gyakran olyan politikusok, közéleti szereplők alázzák meg, akik nem az 

értékeket helyezik előtérbe – ezt nem engedhetjük meg, ha közös jövőt akarunk építeni. 

Sajnos a román politika középszerűsége ezt gyakran hátráltatja” – fogalmazott a 

polgármester. 

 

Magyar felirat is lesz Skultéty hegyesmajtényi sírján 
2013. június 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadás mellett temetik újra szülőfalujában a 

szlovákiai Hegyesmajtényban június 27-én Skultéty László huszár földi maradványait, a 

síron négy, köztük magyar nyelvű emléktáblát is elhelyeznek. Skultéty földi maradványait 

annak a templomnak a kertjében temetik újra, amelynek megépítését a legtöbb ideig 

szolgáló huszár is támogatta. A sírra Skultéty László rövid életrajzát megjelenítő 

emléktáblákat is elhelyeznek, négy nyelven, szlovákul, magyarul, németül és angolul. 

 

Nem kérvényezték Csatáry kiadását a szlovák hatóságok 
2013. június 21. – MTI, hirek.sk 

Egyelőre nem kérvényezte Magyarországnál a kassai kerületi bíróság Csatáry László 

kiadatását, a lehetséges további lépésekről azon a július 19-ére kitűzött ülésén határozhat a 

taláros testület. 

 

Mégis lesz Gombaszögön Bugár–Berényi vita 
2013. június 21. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Csáky Pál a napokban jelezte, hogy részt vesz a Gombaszögi Nyári Táborban, majd Berényi 

József MKP-elnök is meggondolta magát, és elmegy a rendezvényre. Sőt, vitázni is 

hajlandó Bugár Bélával. 

 

Indulna a megyei választásokon az alakuló magyar párt 
2013. június 21. – hirek.sk 

Az alakuló Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a Most-Híd vegyespárttal és a Magyar 

Közösség Pártjával (MKP) közösen indulna az őszi megyei választásokon. Fehér Csaba, a 

párt vezetője elmondta, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget még nem jegyezték 

be, ugyanis a szükséges tízezer helyett eddig mintegy 8700 támogatói aláírást gyűjtöttek 

össze. Fehér bízik abban, hogy a nyár folyamán megszerzik a hiányzó aláírásokat és 

szeptemberben bejegyeztethetik a pártjukat. 
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Felfüggesztették az eljárást a kettős állampolgárok ellen 
2013. június 21. – Felvidék Ma 

Az alkotmánybíróságon van a sor - közölte JUDr. Nagy Tibor ügyvéd annak kapcsán, hogy 

a lévai kettős állampolgárok ügyében a bíróság felfüggesztette az eljárást, míg az 

alkotmánybíróság nem hoz jogerős döntést. 

 

Magyarságra nevelte felvidéki diákjait a nemzet tanító nénije 
2013. június 22. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Tamás Aladárné a „nemzet tanító nénije” már harmadik éve él lakcím, szlovák igazolvány 

és szavazati jog nélkül. Azonban őt nem aggasztja ezek hiánya, elmondása szerint életében 

rengeteg szeretetet kapott tanítványaitól, ami hozzásegítette a hosszú élethez. A 

gyerekekbe már korán sikerült a nemzeti identitást beültetni, bár a Himnuszt otthon a 

szülőkkel taníttatta meg a gyerekeknek. Magyar állampolgárságának visszaszerzése óriási 

boldogsággal töltötte el és egyáltalán nem tekintette hőstettnek. 

 

Cirill és Metód Zalaváron kapott emlékművet 
2013. június 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Jövetelük 1150. évfordulója alkalmából Szent Cirillnek és Szent Metódnak, a szláv 

írásbeliség megteremtőinek, keresztény hittérítőknek a szlovák állami segítséggel állított 

emlékművét szentelték fel szombaton Zalaváron, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat által 

szervezett ünnepség keretében. 

 

FUEN-kongresszus – Erős szövetségeseket szerzett az MKP 
2013. június 23. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN állandó, rendes tagjává választotta a 

Magyar Közösség Pártját. Berényi József a FUEN kongresszusán elmondott bemutatkozó 

beszédében ismertette a Magyar Közösség Pártjának tevékenységét, s röviden bemutatta a 

szlovákiai magyar közösséget, kitérve történelmére, intézményrendszerére és jelenlegi 

társadalmi-politikai helyzetére. Berényi annak a meggyőződésének adott hangot, hogy 

a FUEN-ben eddig összegyűlt tapasztalatokat pártja a szlovákiai magyar közösségért 

folytatott érdekérvényesítési tevékenysége során hasznosíthatja. 

 

CD-n is elérhetőek a kétnyelvű formanyomtatványok 
2013. június 23. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Pro Civis polgári társulás a napokban 511 önkormányzatnak juttatja el az általa készített 

kétnyelvű – szlovák és magyar – ügyiratokat és formanyomtatványokat tartalmazó CD-t. 

Őry Péter, a Pro Civis elnöke emlékeztetett: a polgári társulás az elmúlt két évben csaknem 

negyven törvényt fordított le magyar nyelvre. Többségükben azokról a jogszabályokról van 

szó, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik a helyi és regionális önkormányzatokat, 

vagy szabályozzák az önkormányzatok és helyi államigazgatási szervek, illetve a polgárok 

ügyintézését a közigazgatás helyi szintjén. 
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Hagyjanak fel emlékhelyeink felforgatásával! 
2013. június 24. – Felvidék Ma 

Közösen emelte fel a szavát emlékhelyeink felforgatása ellen az itthoni Via Nova Ifjúsági 

Csoport és a magyarországi Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezet. Értetlenül állnak azelőtt, 

hogy a „szlovák kormány a magyarországi és romániai magyar szervezetek megkerülésével 

járt el, és az Aradon elhunyt huszár sírját felforgatták, földi maradványait pedig 

szülőfalujába, a mai Szlovákia területén lévő, egykori Trencsén vármegyei 

Hegyesmajtényba (ma Mojtín) szállították, hogy a „szlovák hős” szülőföldjén 

nyugodhasson.” Tiltakoznak az ellen, hogy magyar emlékhelyeket forgatnak fel. 

Nyilatkozatukban kiemelték, hogy „a nemzeti történelem nem megélhető annak nagy 

jelentőségű alakjai nélkül. Ezt bizonyára a szlovák kormány is tudja, épp ezért visszás, 

hogy ilyen kiemelt történelmi szereplőket egy másik nemzet örökségéből igyekeznek 

kisajátítani.” 

 

Történész: felemás a szerb parlament határozata 
2013. június 21. – Vajdaság Ma 

Felemás a szerb parlament határozata, a semminél több, de nem jelenti a tények 

tisztázását és az ügy lezárását - mondta Botlik József történész, a Keskenyúton Délvidéki 

Tragédiánk 1944-45 Alapítvány tiszteletbeli kuratóriumi elnöke azzal kapcsolatban, hogy a 

szerb parlament pénteki rendkívüli ülésén a délvidéki magyarok ellen 1944-1945-ben 

elkövetett vérengzéseket elítélő nyilatkozatot fogadott el. Botlik József úgy fogalmazott: 

„ez nem megbékélés, csak egy határozat”, a magyarokkal szemben elkövetett bűnök 

elítélése helyett pedig semmissé kellene tenni a magyarságot illető kollektív bűnösséget, és 

bocsánatot kellene kérni a délvidéki magyarságtól. 

 

Nem elég elítélni... 
2013. június 21. – Vajdaság Ma 

A kulisszák mögött már jó ideje érlelődött a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a 

Szerb Haladó Párt (SNS) kompromisszumaként frissen közzétett szövegváltozat, amely 

június 21-én javaslatként a szerb parlament napirendjére kerül „a vajdasági magyar 

polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett aktusok elítéléséről szóló képviselőházi 

nyilatkozat” formájában. A hír mégis meglepetést okozott, mivel a VMSZ egyoldalúan, a 

többi magyar párt, a magyar civil szervezetek, a társadalmi nyilvánosság, de legfőképpen 

az érintett polgárok véleményének figyelembe vétele nélkül hozott döntést egy, az egész 

vajdasági magyar közösségre nézve mind közjogilag, mind erkölcsileg fontos kérdésben – 

fogalmaz a 9 civil szervezet és 5 magyar párt által kiadott közlemény a pénteki parlamenti 

nyilatkozat apropóján. 
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Pásztor Bálint: A nyilatkozatot nem Szerbia Unióba való igyekezete miatt 
hozták meg 
2013. június 21. – Vajdaság Ma 

A vajdasági magyar lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett vérengzéseket elítélő 

nyilatkozat elfogadása nem azért történt, mert Szerbia az Unióba igyekszik. A vajdasági 

magyarok erre majdnem hetven évet vártak – jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ 

parlamenti frakciójának vezetője. 

 

Korhecz: A nemzeti tanácsokról szóló törvény felülvizsgálata megállíthatja az 
eddigi pozitív folyamatot 
2013. június 21. – Vajdaság Ma 

A Szerbiában működő nemzeti tanácsok Újvidéken tanácskozást tartottak a nemzeti 

közösségek tanácsairól szóló törvény Alkotmánybíróság általi felülbírálatáról. A 

tanácskozás eredményeiről Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, a 

nemzeti kisebbségek képviselői aggodalmukat fejezték ki a nemzeti közösségek tanácsairól 

szóló törvényt értékelő eljárás alkotmányosságával kapcsolatban. Ez a folyamat 

megállíthatja a pozitív folyamatokat, melyek elindultak, és értelmetlenné teheti a nemzeti 

tanácsok működését is. 

 

Nem kerülnek hátrányos helyzetbe a magyarul tesztelők 
2013. június 21. – Magyar Szó 

Azonos nehézségűek voltak az eltérő feladatok és a javítókulcs is megérkezett a 

nemzetiségi tesztek eltérő feladataihoz, tehát várhatóan nem lesz probléma abból, hogy a 

matematika záróvizsgán a magyar, a horvát és a szerb nyelvű tesztek különböztek, egészen 

pontosan a 20 feladatból 9 nem egyezett meg a szerb nyelvű tesztek feladataival. 

 

Magyar külügyminisztérium: fontos állomás a szerb parlament nyilatkozata 
2013. június 22. – Vajdaság Ma, MTI 

A szerb parlament által a délvidéki magyarok ellen 1944-1945-ben elkövetett 

cselekmények elítéléséről pénteken elfogadott nyilatkozat fontos állomása az Áder János 

magyar és Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök által 2012 novemberében megkezdett 

párbeszédnek - közölte a Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel. Kiemelték: a tárca 

üdvözli a nyilatkozatot „a magyar polgári lakosság ellen 1944-1945-ben a Vajdaság 

területén elkövetett cselekmények elítéléséről”. 

 

Anyanyelvápoló foglalkozások: Évzáró műsort tartottak a hétvégi óvodások 
2013. június 22. – Vajdaság Ma 

Idestova 18 éve működteti a hétvégi óvodát a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület, a 

helyi plébániának köszönhetően, az épület alagsorában alakították ki ugyanis a gyerekek 

részére a játékalkalmatosságokkal teli termet. A fő hangsúly a magyar nyelv ápolásán van, 
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hisz ide főleg a vegyes házasságban született gyermekeket hozzák el a szülők, hogy 

gyakorolják a csemetéik az anyanyelvüket. 

 

Látogatás a végeken 
2013. június 22. – Vajdaság Ma 

Kétnapos látogatásra érkezett Vajdaságba az Emberi Erőforrások Minisztériumából 

Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár. Nagyon 

fontosnak és stratégiai kérdésnek tartja, hogy az elcsatolt területeken számba vegye, mit 

végzett Magyarország kormánya az elmúlt időszakban, ugyanakkor arról is tájékozódni 

szeretett volna, miben tud segíteni az elkövetkezendőkben. 

 

„A haladók politikai alibit keresnek a választásokhoz” 
2013. június 22. – Vajdaság Ma 

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy amennyiben Szerbia nem kapja meg június 28-án 

Brüsszelben az uniós csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját, akkor a 

kormányátalakítás helyett előrehozott választásokra kerül sor. Egyértelműen, a 

választások a haladóknak jönnének a legjobban, akik ezáltal kihasználhatnák jelenlegi 

magas népszerűségüket és megszerezhetnék a kormányfői posztot és a mostanitól több 

minisztérium irányítását is. 

 

Az ígéret szerint lesz pénz a tankönyvnyomtatásra 
2013. június 22. – Vajdaság Ma 

A szerbiai képviselőház öt törvényjavaslatról tárgyalt, három új törvényről és két törvény 

módosításairól. A Vajdasági Magyar Szövetség az öt törvényből négyre nyújtott be 

módosítási indítványokat, a legjelentősebb módosítási indítványt pedig el is fogadták. Így 

az oktatási kerettörvény összhangba kerül a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel, az 

oktatási kerettörvénybe bekerül, hogy a nemzeti tanácsok is rendelkeznek alapítói 

jogokkal. 

 

Nikolić: Vajdaság arra született, hogy teremjen! 
2013. június 23. – Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerb elnök az Újvidék közeli Begecsen vasárnap elmondta, szeretné, ha 

azok, akik Szerbiában a döntéseket hozzák, figyelnének arra, hogy „Vajdaság arra született, 

hogy teremjen”, és a mezőgazdaságnak prioritása kell legyen a költségvetésben. 

 

Blic: Vučićnak megígérték, hogy júniusban kijelölik a dátumot 
2013. június 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Aleksandar Vučić első miniszterelnök-helyettes biztosítékot kapott Angela Merkel német 

kancellár hivatalából, hogy Szerbia számára még júniusban kijelölik az európai uniós 

csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját – írja a Blic napilap. „Vučić folyamatosan 

kapcsolatot tart fenn Christoph Heusgennel, Angela Merkel tanácsadójával, aki arról 
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biztosította a szerb miniszterelnök-helyettest, hogy a kormányzó Német 

Kereszténydemokrata Unió (CDU) mégis jóváhagyja a kancellár számára, hogy az Európai 

Tanács ülésén a tárgyalások kezdete dátumának kijelölése mellett szavazzon” – írja a lap. 

 

Az aracsi pusztatemplom emléknapja 
2013. június 23. – Pannon RTV 

Az aracsi pusztatemplom nemzeti ünnepeinkhez hasonlóan a közös dolgaink közé tartozik, 

ami biztosítja megmaradásunkat – jelentette ki Lovas Ildikó, az MNT kulturális ügyekkel 

megbízott tanácsosa az aracsi pusztatemplom emléknapján mondott alkalmi beszédében. 

A középkori műemlék napján ünnepi műsort tartottak a pusztatemplomnál, ahol Német 

László nagybecskereki püspök szentmisét celebrált. A pusztatemplom átvészelte a 

történelmet, ami azt mutatja, hogy az itteni magyarságnak nemcsak múltja, de jelene és 

jövője is van – hangsúlyozta beszédében a püspök. 

 

Szerdán történelmi főhajtás Csúrogon 
2013. június 23. – Pannon RTV 

Csúrogon a tervek szerint szerdán rója le kegyeletét a szerb államfő az 1944/45-ös 

magyarellenes vérengzések ártatlan áldozatainak emléke előtt. Hét évtized után ismerte el 

a szerb állam, hogy az atrocitások megtörténtek, és ennek kapcsán most először hajt főt 

szerb elnök. A szerb–magyar történelmi megbékélés jegyében Tomislav Nikolićtyal együtt 

Áder János magyar államfő is tiszteleg majd. Szerbia és Magyarország elnöke a csúrogi 

Topalov-raktárnál, az 1942-es razzia áldozatai előtt is főt hajt. 

 

Megmaradásunk a tét: konferencia a Rákóczi-főiskolán 
2013. június 21. – Kárpátinfo 

Mennyire volt sikeres a meghatározó kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek 

tevékenysége az utóbbi egy-másfél évtizedben? Vannak-e a kisebbségi politizálásnak olyan 

alapkövetelményei, amelyeket politikusainknak minden körülmények között be kell 

tartaniuk? Az anyaország miben segíthet a külhoni magyaroknak, s a munkának melyik 

része az, amelynek elvégzése ránk, kisebbségben élő magyarokra vár? Ezekre és az ezekhez 

hasonló kérdésekre kerestek választ annak a konferenciának a résztvevői, melyet az elmúlt 

héten a Rákóczi-főiskolán tartottak a Lehoczky Tivadar Intézet szervezésében. 

 

Oktat, nevel! Támogat? 
2013. június 22. – Kárpáti Igaz Szó 

Kimondva, kimondatlan, az oktatási-nevelési támogatás fő célja az, hogy a határon túli 

magyarságot az anyanyelvű tanintézmények megtartására, a szülőket a magyar iskola 

választására ösztönözze. Vajon hatékonyan szolgálja-e az ügyet a korábban kapott hétszáz 

(most ötszáz) hrivnyányi, gyerekenkénti évi egyszeri juttatás? 
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Halicanum lantosainak nincs miért rejtőzködniük 
2013. június 21. – RTV Slovenija Hidak 

Színvonalas, szívhez szóló műsot mutattak be „Halicanum lantosai” Budapesten a 

Magyarság Házában, ahol az ugyancsak tegnap megnyílt, a muravidéki képzőművészek 

munkáiból készült kiállítást is megcsodálhatja a nagyérdemű.  

 

Maradnak a tagiskolák 
2013. június 21. – RTV Slovenija Hidak 

A Moravske Toplice-i Községi Tanács is egyetért a hodosi és a domonkosfai tagiskolák 

további működtetésével, miután azt a minisztérium – az oktatási miniszter látogatását 

követően - jóváhagyta a két tagiskola kis tanulószámmal való fenntartását. 

 

Óvodai évzáró Alsóőrben 
2013. június 22. – Volksgruppen 

Pénteken Alsóőrben nyári évzáró ünnepséget tartottak a kétnyelvű óvodában, ahol 

elbúcsúztatták azokat a gyerekeket, akik szeptembertől az iskola padjait koptatják majd. A 

kétnyelvű alsóőri óvodának ez volt az egyik legnagyobb ünnepe. 

 

Játékos magyar nyelvi tábor a Mindszentynumban – Buenos Aires 
2013. június 21. – Nemzeti Regiszter 

Tetszik a palacsinta, ízlik, vagy szeretjük? A Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK) kétnapos játékos 

nyelvi táborában hasonló kérdésekre kellett gyorsan válaszolniuk az argentínai magyar 

származású fiataloknak, ha pontot akartak gyűjteni a szellemi akadályversenyben. 

 

Apáink sem maradtak ünneplés nélkül Vancouverben 
2013. június 21. – Nemzeti Regiszter 

Június harmadik vasárnapján, azaz idén e hónap 19-én ünnepeltük apáinkat, 

nagyapáinkat és többi férfi elődeinket Kanadában. A 20. század eleje óta megtartott 

ünnepet anyák napja párjaként kezdték el megtartani, ugyanis apáinknak is hálásak 

lehetünk azért, hogy épségben, egészségben felneveltek bennünket. 

 

 

 

 

 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6553
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6555
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/184368/
http://www.nemzetiregiszter.hu/jatekos-magyar-nyelvi-tabor-a-mindszentynumban-buenos-aires
http://www.nemzetiregiszter.hu/apaink-sem-maradtak-unneples-nelkul-vancouverben


 

 

 

 

 

 
13 

Dél-Ausztrália magyar sportlegendái megelevenednek 
2013. június 22. - Nemzeti Regiszter 

Dél-Ausztráliában idén is megrendezésre került a már sok éves múltra visszatekintő és 

évről-évre bővülő Dél-Ausztráliai Történelmi Fesztivál, mely egy egész hónapon keresztül 

tartó, számos helyszínt és eseményt összekapcsoló programsorozat. 

 
  D

ia
sz

p
ó

ra
 

http://www.nemzetiregiszter.hu/del-ausztralia-magyar-sportlegendai-megelevenednek
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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
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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/

