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Hamarosan postázzák a külhoniak választási regisztrációs nyomtatványait 
2013. június 24. – MTI, hirado.hu 

Várhatóan három hét múlva kezdi el postázni a Nemzeti Választási Iroda a határon túli, 

kettős állampolgárságú magyarok regisztrációs nyomtatványait a 2014 tavaszi 

országgyűlési választásra. Erről az intézmény vezetője számolt be az Országos Választási 

Bizottság (OVB) hétfői ülésén. A levelek kiküldésével, valamint a választásokhoz 

kapcsolódó közbeszerzések kiírásával lényegében megkezdődik a jövő évi választások 

előkészítése. 

 

Berényi: Szlovákiának is követnie kellene a szerb gesztust 
2013. június 24. – MTI 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) üdvözli a szerb parlamentnek a délvidéki vérengzéseket 

elítélő nyilatkozatát, s olyan gesztusnak tartja, amelyet Szlovákiának is követnie kellene a 

felvidéki magyarokat igazságtalanul sújtó kollektív bűnösséggel kapcsolatban. „Szerbia 

ezzel már másodszor mutatott jó példát Szlovákiának, hiszen nem csak a kulturális 

autonómiát teremtette meg kisebbségei számára, hanem képes volt felülemelkedni a 

történelmi sérelmek átpolitizáltságán és megtenni ezt a gesztust - jegyezte meg Berényi 

József. 

 

Szerdán: A szerb és a magyar államfő történelmi főhajtása Csúrogon 
2013. június 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szerb-magyar megbékélés jegyében, a II. világháborúban kivégzett magyar és szerb 

áldozatok vesztőhelyén rója le kegyeletét szerdán Csúrogon Áder János magyar és 

Tomislav Nikolić szerb államfő. A történelmi főhajtással a hetven évvel ezelőtti 

vérengzések áldozatai előtt tiszteleg a két elnök. Az eseménnyel pont kerül egy hosszú, 

többéves folyamatra, amely az áldozatok hozzátartozóinak küzdelmével kezdődött, majd 

jogi és politikai viták, kétoldalú egyeztetések, illetve a múltat feltáró szakértők munkája 

révén elvezetett a történelmi eseményhez. 

 

Vásárhelyi Forgatag – Benne vagy? 
2013. június 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Benne vagy? – ezt a szimbolikus kérdést választották az első ízben, augusztus 28. – 

szeptember 1. között  rendezendő Vásárhelyi Forgatag szlogenjének a szervezők, s ezzel 

indult el a rendezvénysorozat honlapja is. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/24/15/Hamarosan_postazzak_a_kulhoniak_valasztasi_regisztracios_nyomtatvanyait.aspx?source=hirkereso
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5643/Szerdan-A-szerb-es-a-magyar-allamfo-tortenelmi-fohajtasa-Csurogon.html
http://kronika.ro/szines/vasarhelyi-forgatag-a-benne-vagy
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Borbély: korai még arról beszélni, hogy kit támogat az RMDSZ az 
államfőválasztásokon 
2013. június 24. – transindex.ro 

Az RMDSZ jól együttműködött Mihai Răzvan Ungureanuval, de egyelőre korai arról 

beszélni, hogy a szövetség kit támogatna az államfőválasztásokon – válaszolt 

megkeresésünkre Borbély László. A Polgári Erő elnöke pártjának hétvégi árkosi ülése után 

nyilatkozott úgy, hogy reméli, az RMDSZ is a jobboldal közös jelöltjét fogja támogatni a 

2014-es választásokon. 

 

Kiállnak a székely szimbólumok használata mellett az ifjúsági 
ernyőszervezetek 
2013. június 24. – transindex.ro 

Közös elégedetlenségét fejezi ki a székely szimbólumok megszüntetése céljából indított 

támadásokkal szemben a Csík Területi Ifjúsági Tanács, Gyergyó Területi Ifjúsági Egyeztető 

Tanács, Háromszéki Ifjúsági Tanács és az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács. A 

szervezetek közleményükben azt írják, tapasztalatuk szerint az etnikai álproblémákat - 

mint a megyezászlóval kapcsolatosat is - azért kreálják, hogy eltereljék a közvélemény 

figyelmét az ország valós problémáiról. 

 

Az RMDSZ üdvözli a vajdasági magyarok elleni atrocitások elítélését a szerb 
parlamentben 
2013. június 24. – transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megelégedéssel nyugtázza a Szerb Köztársaság 

Képviselőháza által hozott döntést, amelyben elítélik a vajdasági magyar polgári lakosság 

ellen 1944-45-ben elkövetett atrocitásokat, amelyek során – kollektív bűnösségükre 

hivatkozva – életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól fosztottak meg ártatlan 

polgárokat. Az RMDSZ meghatározónak tekinti a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a 

parlamenti határozat megszületésébe, valamint bízik abban, hogy az őshonos nemzeti 

kisebbségek védelmét és jogait az Európai Unió szintjén lehet és kell kezelni, illetve 

biztosítani. 

 

Összefognak-e a hazai magyar pártok és szervezetek? 
2013. június 24. – Erdély Ma, Háromszék 

Elképzelhető, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Tőkés László vezette Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács nem indítja útjára saját európai polgári kezdeményezését a 

kisebbségi jogok európai keretszabályozásáról, hanem támogatja azt a polgári 

kezdeményezést, amelyet pénteken indítottak hivatalosan el a dél-tiroli Brixenben az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának kongresszusán – erősítette meg szombaton a 

Maszol.ro-nak Király Melinda, az EMNP alelnöke.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33308
http://itthon.transindex.ro/?hir=33308
http://itthon.transindex.ro/?hir=33309
http://itthon.transindex.ro/?hir=33309
http://itthon.transindex.ro/?hir=33314
http://itthon.transindex.ro/?hir=33314
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144059&cim=osszefognak_e_a_hazai_magyar_partok_es_szervezetek
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Erdély-kiállítást szervez Tőkés László az EP-ben 
2013. június 24. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

Az Európai Parlament Antall Józsefről elnevezett épületében mutatja be egy szerdán 

megnyíló kiállításon Erdély hagyományos tájegységeit Tőkés László európai parlamenti 

képviselő. Az EP-képviselő irodájának az MTI-hez eljuttatott hétfői közleménye szerint a 

tárlat huszonkét gazdagon illusztrált mozgóplakáton mutatja be Erdély hagyományos 

történelmi tájegységeit, jellegzetes településeit. 

 

Zászlóháború 
2013. június 24. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Két kilométernyi zászlóanyagot vásárolt a székelyföldi Kovászna és Hargita megye ortodox 

püspöksége, hogy abból a térség kolostoraiban román nemzeti színű zászlót varrjanak. A 

zászlókat a székelyföldi román templombúcsúkon készülnek kiosztani a nyár folyamán. 

 

Kincses Előd nem szólongathatta magyarul unokáját 
2013. június 24. – maszol.ro 

Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd az a nagypapa, akinek a hétvégén nem engedte meg 

a Víkend-telep rádiójának szolgálatos műsorvezetője, hogy a hangosbemondón keresztül 

magyarul szólongathassa a tömegben elkeveredett kisunokáját – tudta meg maszol.ro.  

 

Augusztus 1-től regisztrálhat 440 ezer külhoni a magyar választásokra  
2013. június 24. – maszol.ro, MTI, Krónika 

Várhatóan három hét múlva kezdi el postázni a budapesti Nemzeti Választási Iroda (NVI) 

a határon túli, kettős állampolgárságú magyarok regisztrációs nyomtatványait a 2014 

tavaszi országgyűlési választásra - erről az intézmény vezetője számolt be az Országos 

Választási Bizottság (OVB) hétfői ülésén.  

 

Jordi Pujol volt katalán kormányfővel tárgyalt az EMNP küldöttsége 
2013. június 24. – Nyugati Jelen 

A Néppártot a az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) brixeni (Dél-Tirol) 

kongresszusán képviselő Király Melinda és Szilágyi Zsolt alelnökök Jordi Pujol volt 

katalán kormányfővel ismertették az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseit. 

 

Magyarok jelentkezését várják 
2013. június 24. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete felhívást intéz a háromszéki magyar fiatalokhoz, 

hogy éljenek a lehetőséggel, és jelentkezzenek a rendőraltiszti iskolák magyarok számára 

fenntartott helyeire. Tóth Birtan Csaba, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének 

ügyvezető elnöke úgy véli, mindannyiunk érdeke, hogy vidékünkön olyan rendőrök 

dolgozzanak, akik tudnak magyarul, akik ismerik a helyiek viselkedéskultúráját és ismerik 

a helyi gondokat, bajokat. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144098&cim=erdely_kiallitast_szervez_tokes_laszlo_az_ep_ben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144100&cim=zaszlohaboru
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14160-kincses-elod-nem-szolongathatta-magyarul-unokajat
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/14152-augusztus-1-tol-regisztralhat-440-ezer-kulhoni-a-magyar-valasztasokra
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/jordi_pujol_volt_katalan_kormanyfovel_targyalt_az_emnp_kuldottsege.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/magyarok-jelentkezeset-varjak
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Lesz-e újabb magyar középiskola Marosvásárhelyen? 
2013. június 24. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi képviselő-testület soron következő ülésének napirendjére tűzné a II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozását az RMDSZ. A szövetség vezetői 

remélik, hogy az iskolalétesítés körüli magyarellenes hisztéria dacára a koalíciós partnerek 

is támogatni fogják a tervet. 

 

A nagyváradi magyar közösséget sérti a parkátnevezés 
2013. június 24. – Erdély Ma 

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházke- rület (KREK) püspöke 

felháborítónak tartja azt, hogy az egykori nagyváradi Olaszi temetőt a városi tanács Mihály 

vajdáról nevezte el. A magyar közösség képviselői mind az Olaszi park átnevezését, mind 

pedig az átnevezési eljárást rendkívül aggályosnak tartják. 

 

Várad: kiállnak az Olaszi parkért  
2013. június 25. – Krónika 

Jogi fogódzkodókat keresnek az egykori nagyváradi Olaszi temetőből kialakított park 

Mihai Viteazul névre keresztelésének megakadályozásához a magyar szervezetek, miután a 

városi közgyűlés legutóbbi ülésén minden tiltakozás ellenére megszavazta a zöldövezet új 

elnevezését elkeresztelését. Noha Adriana Lipoveanu főépítész szerint csupán a 

köztulajdonban lévő létesítményt nevezik el, nem pedig magát a telket, így annak 

tulajdonosainak a beleegyezésére nincs szükségük, mind az RMDSZ, mind az EMNP 

vitatja ennek valósságát.   

 

Boldoghy Olivér levelet írt Berényinek és Bugárnak 
2013. június 24. – bumm.sk, hirek.sk 

Boldoghy Olivér, a révkomáromi Fontos vagy! mozgalom ügyvivője levelet küldött Berényi 

Józsefnek, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és Bugár Bélának, a Most-Híd vegyespárt 

elnökének, akiket a kétnyelvűsítéssel kapcsolatban mielőbbi cselekvésre szólított fel. 

 

Államfőválasztás: az MKP támogatja az OKS javaslatát 
2013. június 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Koalíció Pártjának nincs kifogása a Polgári Konzervatív Párt (OKS) javaslata 

ellen, hogy az ellenzék közös köztársaságielnök-jelöltjét előválasztás eredményei alapján 

jelöljék ki. Ondrej Dostál, az OKS elnöke a megbeszélésen azt mondta, pártja számára 

elfogadható, hogy még az előválasztások megkezdése előtt a jelöltek megegyezzenek a 

közös elvekben és értékrendben, amely az alkotmányosságon, a demokratikus jogállam és 

az emberi jogok, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásán alapul. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/lesz-e-ujabb-magyar-kozepiskola-marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144106&cim=a_nagyvaradi_magyar_kozosseget_serti_a_parkatnevezes
http://www.hirek.sk/belfold/20130624170109/Boldoghy-Oliver-levelet-irt-Berenyinek-es-Bugarnak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130624162756/Allamfovalasztas-az-MKP-tamogatja-az-OKS-javaslatat.html
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Meghirdették a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát 
2013. június 24. – bumm.sk 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács védnöksége alatt a Diákhálózat és a Nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara 2013-ban meghirdeti a 

VIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferencián a szlovákiai és 

csehországi felsőoktatási intézmények hallgatói vehetnek részt. 

 

Pásztor: Várni a Vajdaság pénzellátásáról szóló törvényre olyan, mint Godot-
ra várni 
2013. június 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A tartomány pénzellátásáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos történet leginkább 

Beckett Godot-ra várva című örökbecsű drámájára emlékeztet, tekintettel arra, hogy egyre 

csak várnak és várnak a meghozatalára – jelentette ki Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke. Pásztor a jelenlegi összetételű képviselőház munkájának első egy éve 

alkalmából tartott újvidéki sajtótájékoztatóján emlékeztetett, azt ígérték, az év közepéig 

befejeződik a tartomány pénzellátásáról szóló törvényjavaslat kidolgozása, ami 

nyilvánvalóan nem történt meg. 

 

Bíznak a dátumban 
2013. június 24. – Magyar Szó 

Aleksandar Vučić kormányfőhelyettes a B92 RTV Utisak műsorában ismét arról beszélt, 

hogy a rendkívüli választások megtartása nem lenne kedvező az országra nézve. A 

kormány átalakítására valamikor júliusban kerül sor, tette hozzá Vučić, mondván, hogy a 

szerb kormány igyekszik mindent megtenni az ország érdekében. – Sem nyugaton, sem 

keleten nem mondtam senkinek, hogy Szerbiában biztosan nem lesznek rendkívüli 

választások. Ugyanakkor azt sem mondtam, hogy szeretnénk megtartani a rendkívüli 

választásokat. Jelenleg nem létezik határozat a rendkívüli választások kiírásáról – fejtette 

ki a kormányfőhelyettes. 

 

Sem az idő, sem az ember nem pusztíthatja el 
2013. június 24. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében vasárnap 15. alkalommal 

tartottak megemlékezést a pusztatemplom tiszteletére. A 15. Aracsi Emlékünnepre az 

aracsi pusztatemplomnál került sor, ami ezúttal is ünnepi szentmisével kezdődött. Vajda 

János, a társaság elnöke köszöntőjében üdvözölte Pásztor Istvánt, a tartományi 

képviselőház elnökét, a megjelent köztársasági és tartományi képviselőket, 

polgármestereket, ünneplőket, és röviden ismertette a pusztatemplom történetét. Ünnepi 

beszédet Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa 

mondott, aki a vajdasági magyarok egyik kiemelten fontos közös dolgának nevezte a 
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http://www.bumm.sk/83796/meghirdettek-a-felvideki-tudomanyos-diakkori-konferenciat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15650/Pasztor-Varni-a-Vajdasag-penzellatasarol-szolo-torvenyre-olyan--mint-Godot-ra-varni.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15650/Pasztor-Varni-a-Vajdasag-penzellatasarol-szolo-torvenyre-olyan--mint-Godot-ra-varni.html
http://www.magyarszo.com/hu/2014/kozelet_politika/98409/B%C3%ADznak-a-d%C3%A1tumban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2014/kozelet/98368/Sem-az-id%C5%91-sem-az-ember-nem-puszt%C3%ADthatja-el.htm
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pusztatemplomot, és katartikus nemzeti eseményként jellemezte a szerb parlamentben 

pénteken elfogadott nyilatkozatot, amely lemossa a kollektív bűnösség bélyegét a vajdasági 

magyarokról. 

 

Magyar hetet tartanak Fukusimában 
2013. június 24. – MTI, Nemzeti Regiszter 

Japán fiatalok által előadott magyar táncok és énekek kíséretében nyitották meg a 

fukusimai magyar Kidzuna hetet szombaton. A rendezvénysorozattal a két évvel ezelőtt 

földrengés, cunami és atomerőmű-baleset által sújtott régió köszönetet mond 

Magyarországnak, amiért a katasztrófákat követően Hódmezővásárhely városa fukusimai 

fiatalokat látott vendégül. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-hetet-tartanak-fukusimaban
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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/

