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Áder elítélte a Magyarország nevében a szerbek ellen elkövetett 
bűncselekményeket 
2013. június 26. – Vajdaság Ma 

A szerbiai parlament képviselőihez intézett beszédében Áder János, a Magyar Köztársaság 

elnöke elítélte azokat a bűncselekményeket, amelyeket Magyarország nevében követtek el 

ártatlan szerbek ellen a második világháború idején, s megkövette a szerb népet. „A szabad 

és demokratikus Magyarország elítéli azokat, akik a második világháború szenvedéseit 

fokozva magyarként vétettek ártatlan szerb emberek ellen. Magyarország köztársasági 

elnökeként bocsánatot kérek azokért a bűnökért, amelyeket a II. világháború során 

magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen” – mondta Áder. 

 

Csúrog: Közös államfői főhajtás az ártatlan áldozatok emléke előtt 
2013. június 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyar és a szerb államfő együtt hajtott fejet ma a világháborúban ártatlanul kivégzett 

magyar és szerb áldozatok előtt Csúrogon, abban a faluban, ahol a legkegyetlenebb volt a 

megtorlás a vétlen polgári lakosság ellen. Az újonnan megépített emlékmű előtt helyezte el 

egyszerre koszorúját Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök, 

majd a két államférfi fejet hajtott a kivégzettek emléke előtt. 

 

A magyar szülők válasszák az anyanyelvi oktatást! 
2013. június 26. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője szerint a legfontosabb cél, hogy a külhoni magyar 

területeken anyanyelvi oktatási intézménybe írassák a szülők a gyermekeiket, mert a 

többségi iskolákból minimális az esély a visszaíratásra. Kántor Zoltán az Iskolaválasztás – 

Nyelvmegtartás és/vagy érvényesülés címmel szerdán Budapesten rendezett konferencián 

felidézte, hogy tavaly a külhoni magyar óvodások évét rendezték meg a nemzetpolitikai 

államtitkárság kezdeményezésére, az idei pedig a kisiskolások éve. 

 

Megfogyva és törve él 
2013. június 27. – Németh András – HVG 

Sokak szerint az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése óta növekedett a Kárpát-

medence országaiban élő magyarok szülőföldről történő elvándorlása. Azonban az 

elvándorlók, nem Magyarországon keresik boldogulásukat, hanem újonnan megkapott 

útlevelüknek köszönhetően a nyugati országokban. A 80-as 90-es években még 

Magyarország volt a vonzóbb célpont az erdélyi és kárpátaljai magyaroknak, a Vajdaságból 

származóknak már akkor is csak 38%-a választott célországnak hazánkat. A 

Médiatudományi Intézet tavalyi felmérése szerint a szomszédos országokban élő 

magyarok a magyar csatornákat részesítik előnyben ezzel is kötődve az anyaországhoz.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. június 27-i számában olvasható.) 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18797/Ader-elitelte-a-Magyarorszag-neveben-a-szerbek-ellen-elkovetett-buncselekmenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18797/Ader-elitelte-a-Magyarorszag-neveben-a-szerbek-ellen-elkovetett-buncselekmenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15661/Csurog-Kozos-allamfoi-fohajtas-az-artatlan-aldozatok-emleke-elott.html
http://mno.hu/hatarontul/a-magyar-szulok-valasszak-az-anyanyelvi-oktatast-1169132
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Kórtünetek 
2013. június 27. – Irházi János, Tuba Lajos, Földvári Zsuzsa – HVG 

Rövid áttekintést nyújt a HVG a szomszédos országok magyarságának helyzetéről, 

valamint lehetőségeiről. Romániában  az RMDSZ mikor kormánypárt volt a kis lépések 

politikáját folytatta, ami minimális eredményt jelentett a magyarság életében. 

Szlovákiában a legfőbb téma a kisebbségi nyelvhasználat kérdése. Ezzel kapcsolatban a 

Híd-Most vegyes párt és az MKP között is nézeteltérések vannak. Az idei önkormányzati  

választásokon kiderül, hogy jelenleg hol tart az MKP támogatottsága. Vajdaságban 

elsősorban a magyarellenes megnyilvánulások jelentenek problémát, Horvátországban a 

14 ezres magyarság körében pedig a politikai megosztottság. Ukrajnában Kovács Miklós a 

KMKSZ elnöke szerint is végveszélyben van a magyarság és nem az életben maradás, 

hanem az „újraélesztés a feladat”. Ausztria az egyetlen ahol nő a magyarság létszáma 

köszönhetően a magyar munkavállalók emelkedő számának. Az itt élő magyarság egy 

felmérés szerint integrálódni szeretne, valamint feltűnés nélkül csendesen élni. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. június 27-i számában olvasható.) 

 

Összefogás a Bethlen-emlékévben 
2013. június 27. – KD – Magyar Hírlap 

Október 23-án Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának négyszázadik 

évfordulóján avatják fel Kolozsváron a fejedelem egész alakos szobrát, a Bethlen-emlékév 

keretében. Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke és a Bethlen Gábor Alapítvány 

kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a szoboravatás mellett Erdély aranykora címmel 

vetélkedőt szerveznek Kárpát-medencei magyar diákoknak, valamint november 15-én 

Budapesten rendezik meg az alapítvány jubileumi díjátadó ünnepségét. 

 

Bethlen-szobrot emelnek Kolozsváron 
2013. június 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Felállítják Kolozsvárott Bethlen Gábor szobrát október 23-án, erdélyi fejedelemmé 

választásának 400. évfordulóján – jelentette be szerdán Lezsák Sándor, az Országgyűlés 

alelnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

 

Szent László Napok világi szemmel 
2013. június 26. – Krónika 

Generációkat átfogó és a lokálpatriotizmust erősítő programokkal készültek a pénteken 

rajtoló nagyváradi Szent László Napok szervezői – ecsetelte a sajtó képviselőinek Mihálka 

Melinda. A programfelelős tegnapi tájékoztatása szerint a rendezvény tervezésekor bőven 

voltak ötleteik, de a három napos korlát miatt ezek közül többet is kénytelenek voltak 

jövőre halasztani. Zatykó Gyula főszervező ismételten jelezte: világi vonalon is szeretnék 

megismertetni a helyi és környékbeli lakosokkal a városalapító lovagkirály munkásságát. 

 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
E

rd
é

ly
 

http://magyarhirlap.hu/osszefogas-a-bethlen-emlekevben
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Kultúrpalota: ne legyenek nevek! 
2013. június 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Huszonnégy javaslat érkezett tegnapig a Maros megyei önkormányzathoz a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy koncerttermének, illetve a közigazgatási palota 

üléstermének elnevezésére, a legtöbb pedig az volt, hogy minden maradjon úgy, ahogy száz 

évig volt, azaz nevek nélkül. 

 

Dagad a botrány a Rebreanu-iskolában 
2013. június 26. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő elbocsátását kéri a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu 

általános iskolában tanuló magyar diákok szüleinek egy csoportja. A szülők úgy érzik, a 

Maros megyei tanfelügyelőség második embere felelőtlenül viszonyul a tanintézetben 

kialakult román–magyar konfliktushoz. 

 

A szentgyörgyiek is beszállhatnak a zászlóperbe 
2013. június 26. – Bíró Blanka – Krónika, szekelyhon.ro 

Hat standot állít fel az RMDSZ helyi szervezete Sepsiszentgyörgyön, ahol a város polgárai 

aláírhatják, hogy belépnek a város zászlójának használata ellen indított perbe. A brassói 

táblabíróság szeptember 10-ére halasztotta azt a pert, melyet a Kovászna megyei 

prefektúra indítványozott a város lobogójának használatára vonatkozó tanácshatározat 

érvénytelenítése érdekében. 

 

Mikó-per: ismételt tanúmeghallgatást fog kérni a védelem 
2013. június 26. – transindex.ro, Krónika 

Csütörtökön már a Legfelsőbb Bíróságon folytatódik a Mikó-per, amely kapcsán az első 

fokon három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Markó Attila lapunknak elmondta, a 

védelem tanúmeghallgatást fog kérni a tárgyaláson. A restitúciós bizottság volt elnöke 

kizárta, hogy halasztással induljon a tárgyalás, hisz azt már ügyvédfogadás címen 

kérvényezték előző alkalommal, így ilyen indokot már nem tudnak felhozni. 

 

Július 2-án nyitja kapuit a 10. EU Tábor 
2013. június 26. – transindex.ro 

2013. július 2-án, kedden nyitja kapuit a 10. EU Tábor. A programokat szerda reggel 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Szabó József, a MIÉRT elnöke, Tonk 

Márton, a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja és Borboly Csaba, az RMDSZ Csík 

Területi Szervezetének elnöke nyitja meg. 

 

Megalakult a Romániai Magyar Nők Szervezetének kezdeményező bizottsága 
2013. június 26. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Várhatóan szeptemberben tartja alakuló küldöttgyűlését a Romániai Magyar Nők 

Szervezete (RMNSZ), amely a nők közéleti szerepvállalását akarja ösztönözni a romániai 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/dagad-a-botrany-a-rebreanu-iskolaban
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magyar közösségen belül, és növelné a nők arányát a döntéshozatalban - közölték szerdán 

az RMNSZ kezdeményező bizottságának tagjai bukaresti sajtóértekezletükön. 

 

Kik mérgezik folyton a magyar-román viszonyt? 
2013. június 26. – maszol.ro 

Részben az RMDSZ politikai pozícióvesztése magyarázza, hogy a jelentős számban 

magyarok lakta erdélyi városokban egymást érik a román és a magyar közösség viszonyát 

mérgező incidensek – véli Horváth István, a kisebbségkutató intézet vezetője, aki 

kizártnak tartja Marosvásárhely fekete márciusának megismétlődését.  

 

Illés Ildikó a leváltását kérő szülőkről: ez hisztéria 
2013. június 26. – maszol.ro 

Illés Ildikó hisztériának minősíti a leváltását követelő kezdeményezést. Maros megyei 

főtanfelügyelő-helyettes a maszol.ro kérdésére a Liviu Rebreanu Általános Iskola szülői 

kezdeményező csoportjának közleményére reagált. Állásfoglalásukban a szülők olyan 

főtanfelügyelő-helyettes kijelölését kéri az RMDSZ-től, aki betartatja az 

intézményvezetőkkel a magyar anyanyelvű tanulók nyelvi jogait.  

 

Őszig biztosan nem veszíti el Olosz mandátumát az RMDSZ  
2013. június 26. – maszol.ro 

Egyelőre elhárult az a veszély, hogy az RMDSZ elveszítse az Olosz Gergely lemondásával 

megüresedő szenátori mandátumot. Őszig ugyanis biztosan nem lép életbe a honatyák 

jogállását szabályozó törvény, amely szerint egy mandátum megüresedése esetén nem 

írnak ki időközi választásokat azokban a választókerületekben, ahonnan két képviselő vagy 

szenátor jutott be a parlamentbe.  

 

Csak egy év múlva alkalmazhatják a 30%-os népszavazási küszöböt  
2013. június 26. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Nem sérti az alaptörvényt a népszavazások érvényességi küszöbének 50-ről 30 százalékra 

való leszállítása, ha ezt csak egy év múlva kezdik alkalmazni - állapította meg szerdán az 

alkotmánybíróság. A taláros testülettől az ellenzéki pártok - köztük az RMDSZ - kértek 

normakontrollt.  

 

Tabutéma Felvidéken az iskolaválasztás kérdése? 
2013. június 26. – MTI, bumm.sk 

Iskolaválasztás - nyelvmegtartás és/vagy érvényesülés címmel rendeztek Budapesten 

konferenciát. Morvai Tünde a Szlovákiában a tömbben és a szórványterületen egyaránt 

végezett kutatásokról szólva hangsúlyozta, a kutatás során szinte tabutémának számított 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.maszol.ro/index.php/hatter/14270-kik-mergezik-folyton-a-magyar-roman-viszonyt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14241-illes-ildiko-a-levaltasat-kero-szulokrol-ez-hiszteria
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14247-oszig-biztosan-nem-vesziti-el-olosz-mandatumat-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14276-csak-egy-ev-mulva-alkalmazhatjak-a-30-os-nepszavazasi-kuszobot
http://www.bumm.sk/83863/tabutema-felvideken-az-iskolavalasztas-kerdese.html
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az iskolaválasztás kérdése. Előfordult, hogy iskolaigazgató a kényes magyar-szlovák 

kapcsolatokra hivatkozva tagadta meg a válaszadást. 

 

Támogatásokat osztott a Bethlen Gábor Alap 
2013. június 26. – MTI, hirek.sk 

Közzétették a magyarországi Bethlen Gábor Alap 2013. évi pályázati felhívásainak 

eredményeit. A felvidéki pályázók a központi pályázatokra szánt 400 millió forintos 

keretösszeg 17 százalékát kapták, vagyis mintegy 68 millió forintot. A legnagyobb összegű 

támogatást, azaz 2-2 millió forintot kapott a Via Nova ICS az I. Martosi Szabadegyetem, a 

Sine Metu polgári társulás a Gombaszögi Nyári Tábor, illetve a Szlovákiai Keresztyén 

Egyház a KASSA-ÉRT Északi Református Találkozó megszervezésére. 

 

Budapestre látogat Robert Fico 
2013. június 26. – TASR, hirek.sk 

Robert Fico kormányfő július 2-án Budapestre látogat, ahol kabinetjének tagjaival együtt 

magyar-szlovák kormánytalálkozón vesz részt. A találkozón a jószomszédi kapcsolatok 

fejlesztéséről, valamint az aktuális együttműködési lehetőségekről tárgyalnak majd a két 

kormány képviselői. A legfontosabb kérdéskörök közé tartoznak a közös infrastruktúra, 

illetve a határ menti együttműködés fejlesztését célzó projektek. 

 

Rácuppant a Híd is az önkormányzati kétnyelvűségre 
2013. június 26. – bumm.sk 

A Híd a múlt hét folyamán elindított egy munkafolyamatot, melynek lényege, hogy két 

fontos téma kapcsán tárgyal régiónként az érintett polgármesterekkel. Az egyik téma a 

Hatékony, Megbízható és Nyitott Államigazgatás programja (ESO). A másik a kétnyelvű 

nyomtatványok bevezetése a községi hivatalokban. 

 

A kezdetekről tanácskoztak 
2013. június 26. – Felvidék Ma, Új Szó 

Írók foglalták el szerdán a magyar kulturális intézetet Pozsonyban. Az Alapozók és 

reformerek találkozója című szimpóziumon Szeberényi Zoltán, Duba Gyula, Tőzsér Árpád, 

Fónod Zoltán és Tóth Elemér beszélgetett a csehszlovákiai magyar irodalom II. 

világháború utáni újraindulásáról.  

 

Regisztrációs aggodalmaink  
2013. június 26. – Felvidék Ma 

Augusztus elsején indul az anyaország határain kívül élő magyar állampolgárok 

regisztrációja a 2014-es magyarországi parlamenti választásokra. Szlovákiában „sokan 

attól tartanak, hogy egy ilyen levélküldemény, amely a magyar állam egyik hivatalos 

szervétől - jelesül a Nemzeti Választási Irodától érkezik - minden másnál jobban árulkodik 

arról, hogy a címzett magyar állampolgársággal (is) rendelkezik. A belügynek nincs más 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130626140306/Tamogatasokat-osztott-a-Bethlen-Gabor-Alap.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130626123421/Budapestre-latogat-Robert-Fico.html
http://www.bumm.sk/83865/racuppant-a-hid-is-az-onkormanyzati-ketnyelvusegre.html
http://ujszo.com/online/kultura/2013/06/26/a-kezdetekrol-tanacskoztak
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/40378-regisztracios-aggodalmaink
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dolga, mint hogy néhány unatkozó rendőrt és/vagy hivatalnokot átirányítson ideiglenes 

postaszolgálatra, begyűjtendő a neveket és címeket. Aztán már csak a személyi okmányok 

visszaszolgáltatására felszólító parancsolatokat kell kipostázni.” 

 

„A bűnnek nincs származása, sem nemzetisége” 
2013. június 26. – Magyar Szó, Pannon RTV, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Szerbia és Magyarország kapcsolatában sorsfordító, történelmi jelentőségű pillanat 

következett be: hét évtizednyi várakozás után a második világháborúban ellentétes oldalon 

álló felek végre szembe tudtak nézni egymással, bocsánatot tudtak kérni azokért a 

bűntettekért, melyeket nemzettársaik követtek el ártatlan emberekkel szemben, s tovább 

tudtak lépni a jövőbe nézve a jelenleginél is szorosabb, barátibb kapcsolatok reményében 

– ezek a gondolatok, megállapítások olvashatók ki arról a csúrogi közös főhajtásról, 

melyen Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb államfő rótta le kegyeletét a 

világháború alatt és az azt követő megtorlások során elesett áldozatoknak szentelt 

műemlékeknél. 

 

Korhecz Tamás: a vajdasági magyarság levetette a "bűnös nemzet bélyegét" 
2013. június 26. – Vajdaság Ma, MTI 

A "bűnös nemzetnek a bélyege" teherként nehezedett a vajdasági magyarságra, és most 

sikerült levetni ezt a terhet - mondta Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

elnöke az MTI-nek nyilatkozva a szerdai csúrogi megemlékezés után. Áder János magyar 

és Tomislav Nikolić szerb elnök közösen hajtott fejet a második világháború alatt és után a 

vajdasági településen kivégzett ártatlan magyar és szerb áldozatok emléke előtt. Korhecz 

Tamás szerint nehéz szavakban kifejezni a történelmi esemény jelentőségét. Nagyon sokan 

és sokat dolgoztak azon, hogy ez megvalósuljon, és az utolsó percig voltak kételyei afelől, 

hogy sikerül-e megrendezni a közös megemlékezést a magyar és a szerb államfő 

részvételével. 

 

Elsősök Szabadkán 
2013. június 26. – Magyar Szó 

Bár még a nyár végéig némileg változhat az elsőbe iratkozottak száma, a szabadkai 

általános iskolákban – amelyekben magyarul is folyik oktatás –, mégis megérdeklődtük, 

hogy hol hány kis elsős iratkozott be eddig. A Đuro Salaj iskolában 6-an tanulnának 

magyarul, 31-en szerbül, a Széchenyi Istvánban 85-en magyarul és 80-an szerbül, itt 5 

magyar és 5 szerb osztály nyílik, az Ivan Goran Kovačićba összesen 70-nen jelentkeztek, 

közülük 15-en a magyar tagozatba, a Jovan Jovanović Zmajba 15-en a magyar és 49-en a 

szerb osztályba, a Kizur Istvánba 23-an a magyar és 73-an a szerb osztályba, a Jovan 

Mikićbe pedig 20-an a magyar és 54-en a szerb osztályba.  
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Hatalomváltás Bégaszentgyörgyön! 
2013. június 26. – Magyar Szó 

A bégaszentgyörgyi (Žitište) községi képviselő-testület tegnapi ülésén leváltották Dušan 

Milićev (SZSZP) eddigi polgármestert, a helyére Ljubinko Petković (DP), a 

bégaszentgyörgyi helyi tanács eddigi elnöke került. Az ülésen új hatalmi többség alakult 

meg, amelyet a Demokrata Párt, az Egységes Szerbia, a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja és az SZHP egy 

átlépett képviselője alkot. Ezek a pártok 18 mandátummal rendelkeznek a 31 tagú községi 

képviselő-testületben. Másik oldalon ellenzékben maradtak a Szerbiai Szocialista Párt, a 

Szerb Haladó Párt, a Szerbia Egyesült Régiói és a Szerbiai Demokrata Párt képviselői, 

akiket „megerősített” a VSZL egy tábort cserélt képviselője. 

 

Barroso: Pénteken Szerbia jó híreket kap 
2013. június 26. – Vajdaság Ma 

José Manuel Barroso reményét fejezte ki, hogy Szerbia pénteken jó híreket kap a 

csatlakozási tárgyalások megkezdéséről az EU-val, és azt mondta, az Európai Bizottság 

Szerbia mellett áll – tudósít a Tanjug. „Remélem, az Európai Tanács jó hírekkel szolgál 

Szerbia számára” – mondta Barroso az Ivica Dačić szerb miniszterelnökkel közösen tartott 

sajtótájékoztatón. A tárgyalások megkezdése Szerbiával, elmondása szerint, történelmi 

döntés Szerbia és Európa számára is. Barroso hangsúlyozta, Szerbiának folytatnia kell a 

megállapodás végrehajtását Pristinával, valamint a belső reformok végrehajtását is, 

különösen a jogállamiság terén. 

 

Áder János Szabadkán fejezte be kétnapos szerbiai látogatását 
2013. június 27. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Áder János magyar államfő Szabadkán fejezte be kétnapos, hivatalos szerbiai látogatását. 

A magyar köztársasági elnök délután ünnepi műsort tekintett meg a Kosztolányi Dezső 

Színházban. Áder János magyar köztársasági elnök diplomáciai kíséretével érkezett a 

rendezvényre, hogy a vajdasági magyar politikai, közéleti személyekkel együtt alkalmi 

műsorral emlékezzenek a magyar–szerb megbékélés történelmi eseményére. 

 

Késő bánat 
2013. június 27. – Laskovity J. Ervin – HVG 

Közös főhajtással emlékezett Áder János és Tomislav Nikolic a második világháborúban és 

az azt követő megtorlásban lemészárolt szerb és magyar áldozatokra. A hideg napokban 

magyar egységek 3340 embert végeztek ki, amit követően a Szombathelyi Ferenc vezérkari 

főnök elrendelte az ügy kivizsgálását. Az első magyarellenes megtorló akcióra Csáktornyán 

került sor 1944 augusztusában ahol 60 magyar férfit végeztek ki. Máig vitatott azonban az, 

hogy pontosan mennyi az áldozatok száma, korábban 40 ezerre tették, azonban később ez 

20 ezerre módosult. A 2009-es kutatások szerint, amik a sírfeltáró bizottság adatbázisára 

épülnek, 7 ezer magyar áldozatról számolnak be egyelőre. Azonban korábban a 60-as 
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években 6 ezer áldozat holttestét tüntették el, amikor a járeki haláltábort számolták fel, a 

zombori és kúlai tömegsírok fölé mára már autóbusz-pályaudvart a csúrogi tömegsírból 

származó maradványokat pedig már évtizedekkel ezelőtt a kúlai bőrgyár hulladéka közé 

keverték. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. június 27-i számában olvasható.) 

 

Szigorítás a határon 
2013. június 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Az elmúlt hetekben több kárpátaljai utazóval is előfordult, hogy érvényes magyar 

schengeni vízuma ellenére nem engedték be Magyarországra. A határőrök azt kérték, 

dokumentumokkal igazolják utazásuk pontos célját. Mint mondták, utasításba kapták, 

hogy „csak úgy nem teheti be senki a lábát”. Különösen bántó és méltatlan, hogy a magyar 

határőrök ezt a „kedvességet” olyan helyi magyarokkal szemben is alkalmazták, akik 

egyszerűen csak az anyaországba szerettek volna utazni – írja a Kárpáti Igaz Szó. 

 

Ülésezett az UMDSZ elnöksége 
2013. június 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Beregszászban tartotta soros ülését az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége. 

Az elnökség tagjai elégedetten állapították meg, hogy Gajdos István parlamenti 

képviselővé történő megválasztásának köszönhetően a legmagasabb szinten sikerült 

felvetni Ukrajnában számos, az országban élő magyarság számára kiemelten fontos témát, 

például a nyelvtörvény teljes körű végrehajtását, a magyar oktatásüggyel kapcsolatos 

kérdéseket, az elhurcoltak rehabilitációját, a kulturális autonómia ügyét. A tanácskozás 

résztvevői éles bírálatot fogalmaztak meg a Bethlen Gábor Alap irányába. Mint 

rámutattak, a BGA továbbra is diszkriminálja az UMDSZ-t, illetve a vele szimpatizáló 

szervezeteket, intézményeket, rendre elutasítva azok pályázatait. 

 

A cikkelyek a nemzetiség óhajait tükrözik 
2013. június 26. – Népújság 

A nemzetiségi választói névjegyzék, ennek kezelése, elsősorban pedig a névjegyzékre való 

felkerülés szabályai a múltban számtalan problémát okoztak, ezek elkerülése miatt a két 

őshonos nemzetiség vezetői már több ízben tárgyaltak az illetékesekkel. A tárgykör 

jelenlegi állásáról, a választói névjegyzékről szóló törvény módosításáról Horváth Ferenc 

nyilatkozott. Az elnök elmondása szerint az általános választói névjegyzékről szóló törvény 

több cikkelye vonatkozik a nemzetiségi névjegyzékre, és a cikkelyek módosításáról 

tárgyaltak az állam illetékeseivel. 
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Nemzetiségi ösztöndíjak is lesznek 
2013. június 26. – Népújság 

A szlovén országgyűlés még a múlt héten második olvasatban egyhangúlag támogatta az 

ösztöndíjazásról szóló törvényt, amely többek között nemzetiségi ösztöndíjakat is biztosít. 

Nemzetiségi szempontból talán a legfontosabb a hiányszakmák szakembereinek pótlását 

elősegítő káderösztöndíj, de egyéb pozitív vonatkozásai is vannak az új törvénynek. 

 

A fiókiskolák megőrzése mellett döntöttek 
2013. június 26. – Népújság 

Moravske Toplice Község mint a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola alapítója a községi 

tanács 23. soros ülésén napirendre tűzte többek közt az említett intézmény hodosi és 

domonkosfai fiókiskoláinak kérdéskörét is. Az alacsony beiratkozási létszám miatt a 

következő tanévben a tanulók létszáma még az összevont osztályokban sem haladja meg az 

Oktatási Minisztérium rendelkezésében feltételként megszabott öt főt, s így bizonytalanná 

vált a két fiókiskola működése. Az iskolákat azonban a társalapító nemzetiségi 

önkormányzatok beleegyezése nélkül nem lehet bezárni, s a bezárás ellen foglalt állást a 

Moravske Toplice-i és a šalovci nemzetiségi önkormányzat is. Javasolják az áthidaló 

megoldás megtalálását, hiszen a demográfiai adatok szerint a 2014–2015-es tanévben már 

újra a határérték felett alakul a tanulók száma. 

 

Elbírálták a Bethlen Gábor Alaphoz beérkezett pályázatokat 
2013. június 26. – RTV Slovenija Hidak 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bizottsága elbírálta az általa meghirdetett, idei felhívásra 

beérkezett pályázatokat. A magyar kultúráért és oktatásért központi felhívás támogatott 

pályázatainak végösszege 400.000.000 Ft. Ebből a Muravidékre 13.900.000 forintnyi 

támogatás érkezik. 

 

Élő közösség vagyunk! 
2013. június 26. – Népújság 

– s ezt a csütörtöki budapesti bemutatkozáson is tudtára adtuk országnak-világnak. Az 

irodalmi-zenés összeállításban a szülőföld szeretetének érzékeltetése és a tájlíra 

hagyományának prezentálása mellett az élő népzene és népdal is szárnyra kapott az Új 

Muravidék Citerazenekar és a Muravidéki Nótázók húrjain/hangjain. Zala György örökébe 

lépő képzőművészeink pedig a művészeti központtá kinövő kisváros sok szálon futó és sok 

gyökérből táplálkozó színes világából vittek ízelítőt a magyar fővárosba. 
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Trianon drámaisága 
2013. június 26. – Nemzeti Regiszter 

A neves történész, dr. Tőkéczki László a stuttgarti Magyar Kultúrintézetben Trianon 

drámaiságáról tartott előadást az Erdélyi Világszövetség Németországi Csoportjának 

meghívott vendégeként június 22-én, szombaton. 

 

Konzuli fogadónapok Perthben 
2013. június 26. – Nemzeti Regiszter 

Magyarország Canberrai Nagykövetsége 2013. június 14. és 17. között, illetve június 23-án 

kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Perth-ben a Magyar Házban. A konzul urak 

egyöntetűen sikeresnek ítélték a fogadónapokat, s egyúttal köszönetüket fejezték ki a 

Nyugat Ausztráliai Magyarok Szövetségének, hogy a Perth-i Magyar Ház rendelkezésre 

bocsájtásával támogatták, és ezzel helyszínt adtak az eseménynek. 

 

Midsommar magyarosan 
2013. június 26. – Nemzeti Regiszter 

Svédország egyik legnagyobb ünnepe Szent Iván éjszakája, a nyár közepe, vagyis 

Midsommar, amikor a leghosszabb a nappal. A nyári napforduló megünneplésének nagy 

hagyománya van a hosszú és hideg telekről is ismert országban. Ilyenkor minden ember 

örül a napfénynek és a friss növényeknek, ünnepi ételeknek. Keresztelő Szent János napja 

a nemzeti összetartozás, az ősök tiszteletének, valamint a népi hagyományok ápolásának 

és átadásának ünnepe. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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