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Magyar-szlovák kormányzati csúcs lesz kedden Budapesten 
2013. július 1. – MTI, bumm.sk 

Budapesten tárgyal kedd délelőtt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico 

szlovák kormányfő - tájékoztatta Havasi Bertalan, a magyar Miniszterelnöki Sajtóiroda 

vezetője hétfőn az MTI-t. A négyszemközti tárgyalás után a magyar és a szlovák kormány 

több tagja is részt vesz az Országházban tartandó plenáris egyeztetésen, majd kétoldalú 

megállapodások aláírására kerül sor. A programot délben a két miniszterelnök 

sajtónyilatkozata zárja. 

 

Az MKP elnökével tárgyalt Orbán Viktor 
2013. július 1. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A keddi magyar-szlovák kormányzati csúcstalálkozót megelőzően – az eddigi 

hagyományoknak megfelelően – Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Berényi 

Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét. A megbeszélésen részt vett Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár is. Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-vel közölte, a felek megbeszélést folytattak a szlovákiai 

belpolitikai helyzetről és a felvidéki magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdésekről. 

Berényi József tájékoztatást adott többek között a vasúti kétnyelvű táblák ügyéről és a 

kisebbségi kormánybiztos lemondása utáni helyzetről. 

 

Csehországban lehetővé válik a kettős állampolgárság 
2013. július 1. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Csehországban is lehetővé teszik a kettős állampolgárságot, a prágai parlament által 

elfogadott törvényt Miloš Zeman köztársasági elnök már aláírta. A kettős állampolgárságot 

engedélyező cseh törvény 2014. január elsején lép életbe. Az önálló Cseh Köztársaság 

megalakulása óta (1993) olyan szabályozás van hatályban, amelynek értelmében egy új 

állampolgárság felvételével az érintettek automatikusan elvesztik eredeti cseh 

állampolgárságukat. 

 

Indul a külhoni regisztráció 
2013. július 2. – Baranya Róbert – Magyar Hírlap 

Két hét múlva postázzák a határon túli magyaroknak a választási regisztrációhoz szükséges 

nyomtatványokat. Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda vezetője elmondta, hogy július 

15-re már rendelkezni fognak a megfelelő számú munkaerővel és ezt követően kerül sor a 

nyomtatványok postázására. Hozzátette, hogy a külhoni magyarok a választást megelőző 

tizenötödik napig jelezhetik, hogy részt szeretnének-e venni a magyarországi 

választásokon, vagy sem. 
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http://www.bumm.sk/84052/magyar-szlovak-kormanyzati-csucs-lesz-kedden-budapesten.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130701152034/Az-MKP-elnokevel-targyalt-Orban-Viktor.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130701134402/Csehorszagban-lehetove-valik-a-kettos-allampolgarsag.html
http://magyarhirlap.hu/indul-a-kulhoni-regisztracio
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Időt nyert az erdélyi magyarság az alkotmánybírósági döntéssel 
2013. június 28. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

Időt nyert az erdélyi magyarság azzal az alkotmánybírósági döntéssel, amely szerint csak 

egy év múlva alkalmazhatják Romániában a leszállított népszavazási küszöböt – mutatott 

rá pénteken Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 

az MTI-nek adott interjújában. Kelemen Hunor kifejtette, ha nem lesz új alkotmány, akkor 

nem alakulhatnak közigazgatási régiók sem, ami a magyarságnak jó hír. Bár az 

alkotmánymódosítás során történtek előrelépések a kisebbségek szempontjából, úgy 

vélekedett, hogy a régiók megjelenése visszavághatja a más területeken elért nyitást. 

 

Tovább erősítheti az USL-n belüli konfliktusokat az Alkotmánybíróság 
döntése 
2013. június 28. – transindex.ro 

A romániai magyarság csak nyerhet azzal, ha késik, vagy elmarad az alaptörvény-

módosítás, hisz így elejét lehet venni a közigazgatási átszervezésnek - mondta Illyés 

Gergely politológus. 

 

Turistaként fogadta Bajnait az EMI 
2013. június 28. – Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro 

Nem várt ajándékkal lepték meg péntek délután, Kolozsváron, Bajnai Gordon korábbi 

magyar miniszterelnököt az Erdélyi Magyar Ifjak. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézetbe 

egy előadás megtartására érkező politikusnak „Turista vagyok, nem magyar" feliratú pólót 

adott át Sorbán Attila Örs, az EMI elnöke. A volt kormányfő mosolyogva megköszönte és 

átvette az „ajándékot", majd megtartotta az előadását. 

 

Kelemen Hunor Bajnai Gordonnal ebédelt Kolozsváron 
2013. június 28. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro. Magyar Nemzet 

Értelmiségiekkel, a gazdasági élet szereplőivel, kisebbségkutatókkal találkozott Bajnai 

Gordon, csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron. Az Együtt-PM szövetség 

vezetője pénteken azt mondta az MTI-nek, hogy tájékozódni, ismerkedni járt Erdélyben. A 

volt miniszterelnök hozzátette, Kolozsváron együtt ebédelt Kelemen Hunorral, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség elnökével. 

 

Tibori: Bajnai zártkörű háttérbeszélgetést tartott Kolozsváron 
2013. június 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Helyreigazítást juttatott el a Krónika szerkesztőségéhez szombaton Tibori Szabó Zoltán a 

Bajnai Gordon kolozsvári látogatásáról szóló tudósítással kapcsolatban. Ebben a Minerva 

Művelődési Egyesület elnöke azt állítja: nem azt közölte a Krónika munkatársával, hogy a 

volt miniszterelnök „előadása zártkörű rendezvény, amelyen a sajtó nem vehet részt", 

hanem hogy erről nem számolhat be az olvasóknak. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144360&cim=idot_nyert_az_erdelyi_magyarsag_az_alkotmanybirosagi_dontessel
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20660
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20660
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/turistakent-fogadta-bajnait-az-emi
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144365&cim=kelemen_hunor_bajnai_gordonnal_ebedelt_kolozsvaron
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tibori-bajnai-zartkoru-hatterbeszelgetest-tartott-kolozsvaron
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Fidesz: figyelmeztetés a Bajnainak ajándékozott póló 
2013. június 30. – Krónika 

A Bajnai Gordonnak Erdélyben ajándékozott póló arra figyelmezet: nem jó, ha azok 

tesznek szavazatgyűjtő látogatást a külhoni magyarok körében, akik korábban 

hisztériakampányt folytattak a kettős állampolgárság megadása ellen – jelentette ki a 

Fidesz szóvivője szombaton Pécsen. 

 

Bajnai: ez nem a kampány ideje, tájékozódni jöttem 
2013. július 1. – transindex.ro 

„Erdélyben üdítő volt látni azt a higgadt, józan távolságtartást, ami a magyarországi 

politikát és a politika iránt érdeklődő értelmiséget egyre inkább elhagyja” – mondta Bajnai 

Gordon a Transindexnek adott interjúban. 

 

Nyilvántartásba veszik a Temes megyei magyarokat 
2013. június 29. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A nyári vakáció előtt még egy utolsó sajtótájékoztatót tartott az RMDSZ Temes megyei 

szervezete a temesvári Magyar Házban, Halász Ferenc megyei elnök és Molnár Zsolt 

parlamenti képviselő részvételével.  

 

Kizártnak tartják a Székelyföldi régió létrehozását 
2013. június 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Kizártnak tartja Liviu Dragnea, hogy a három magyar megye egy régiót alkosson. A 

miniszterelnök-helyettes pénteken Galacon, egy, a régióátszervezésről szóló konferencián 

beszélt erről. Egy újságíró kérdezte meg tőle, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy Maros, 

Hargita és Kovászna megye egy közigazgatási egységet alkosson. Hozzátette: voltak ugyan 

tárgyalások az etnikai kritérium figyelembevételéről, viszont ezt elvetették a felek. 

 

Vitaindító tanulmánykötetet adott ki Winkler Gyula 
2013. június 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Az elmúlt napokban több erdélyi városban, többek között Kolozsváron és Déván is 

bemutatták Winkler Gyula RMDSZ-es és Frank Engel luxemburgi európai parlamenti 

képviselő Új Európát most című tanulmánykötetét. A szerzők szombaton a vajdahunyadi 

Magyar Házban ismertették a Kós Károly Akadémia Alapítvány gondozásában megjelent 

kötetüket. Véleményük szerint a globális versenyben Európa sikerét a politikai unió 

biztosítja, a gazdasági válság legyőzése érdekében ugyanakkor mélyreható változásokra 

van szükség. 

 

Sikeresnek bizonyultak a Szent László Napok 
2013. június 30. – Krónika, maszol.ro 

Önmagunkra-találásunk intézményes kerete lehet a Szent László Napok – fogalmazta meg 

Tőkés László, az Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke a nagyváradi programsorozat fontosságát. 
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http://kronika.ro/kulfold/fidesz-figyelmeztetes-a-bajnainak-ajandekozott-polo
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20677
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144378&cim=nyilvantartasba_veszik_a_temes_megyei_magyarokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144411&cim=kizartnak_tartjak_a_szekelyfoldi_regio_letrehozasat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/vitaindito-tanulmanykotetet-adott-ki-winkler-gyula
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/sikeresnek-bizonyultak-a-szent-laszlo-napok
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Ez a háromnapos, most első alkalommal megrendezett fesztivál ugyanis Bihar megye 

székhelyének történelmi, kulturális és szellemi örökségéből merítkezve igyekezett 

hagyományteremtő és egyben hagyományőrző programsorozattal feléleszteni a 

városalapító munkásságát. 

 

Felavatták Márton Áron szobrát Gyulafehérváron 
2013. június 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Felavatták Márton Áron püspök egészalakos szobrát a gyulafehérvári érseki palota 

udvarán szombaton. A kolozsvári Gergely Zoltán szobrászművész alkotását Jakubinyi 

György érsek szentelte fel. Potyó Ferenc érseki helynök az MTI-nek úgy nyilatkozott: 

ugyan az érseki székesegyház csonka tornya alatt berendeztek egy szobát Márton Áron 

emlékére, de fontos, hogy a püspök szellemisége az érsekségen is jelen legyen. 

 

Megemlékezés Köröstárkányon 
2013. június 30. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Magyarságuk továbbörökítésére, családalapításra biztatta a Bihar megyei Köröstárkány 

lakóit Soltész Miklós, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és 

családügyért felelős államtitkára a Kárpát-medencei Családlánc-mozgalom találkozóján. 

 

Álruhában 
2013. június 30. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Rostás Szabolcs Bajnai Gordon erdélyi látogatása kapcsán leszögezte: „Szerencsésebb lett 

volna, ha kétnapos útja során nemcsak zártkörű háttérbeszélgetéseken fejti ki a 

nemzetpolitikáról alkotott véleményét, hanem a nyilvánosság előtt is, amire ellenzéki 

ellenfelének, Mesterházy Attila MSZP-elnöknek januárban legalább volt bátorsága. Sőt 

Bajnainak bocsánatkérésre sem kellett volna váltania a nagy titkolózást, mert a 

szocialisták még kikérték volna maguknak ezt a politikai Canossát”. 

 

Markó: a nemzetállam koncepció becsődöltnek nyilvánítható 
2013. június 30. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

„Míg egyes nemzetek úgy érzik, hogy éppen most teljesítik ki és töltik ki a nemzetállami 

kereteket, azt hiszem, hogy ez az autarchikus nemzetállami koncepció mára már 

becsődöltnek nyilvánítható” - mondta el Markó Béla, a Kós Károly Akadémia elnöke 

Kolozsváron azon az előadáson, amelyen Frank Engel, a luxemburgi Keresztényszociális 

Párt EP-képviselője és Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselő által írt, Új Európát most 

című kiadványt mutatták be. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/felavattak-marton-aron-szobrat-gyulafehervaron
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megemlekezes-korostarkanyon
http://kronika.ro/velemeny/alruhaban
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20672
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Molnár Zsolt: megtettük az első lépést a Bánság szimbolikus újraegyesítése 
felé 
2013. június 30. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Buziásfürdőn szervezte meg az RMDSZ Temes Megyei Szervezete és Molnár Zsolt 

RMDSZ-es parlamenti képviselő azt a találkozót, amelynek célja a szerbiai és romániai 

Bánság magyar közösségei közötti kapcsolatépítés volt. A június 28-29. között szervezett 

eseményen 8 szerbiai és 12 romániai település képviseltette magát. A rendezvényen több 

lehetséges együttműködési területet is megvitattak, valamint testvér-települési 

kapcsolatok alapjait tették le a résztvevők. 

 

16 ezren kérelmeztek magyar állampolgárságot a székelyudvarhelyi EMNT 
irodában 
2013. június 30. – Erdély Ma 

Gudor Elemér Jenő kapta azt az oklevelet, amelyben a szervezet köszönetet mond, hogy 

családjával együtt élt a lehetőséggel és kérvényezte a magyar állampolgárságot. Párjával és 

egy hónapos gyerekével ők a 16 ezredik kérelmezők az EMNT udvarhelyi irodájában. 

 

Turulmadaras emlékművet avattak Gelencén 
2013. július 1. – Erdély Ma, Háromszék 

A tizennegyedik gelencei falunapok legkiemelkedőbb eseményére, a Bodor György 

Művelődési Otthon előtt felállított turulmadár-avatásra tegnap került sor a Bereczi István 

plébános által a Szent Imre-templomban celebrált ünnepi szentmise után. Az ünnepségen 

Gelence két anyaországi testvértelepülése, Encs és Várvölgy küldöttei is jelen voltak. 

Magyarországot Partl Alexandra Petra konzul, a Csíkszeredai Főkonzulátus munkatársa 

képviselte. 

 

Már csak Băsescun múlik Olosz Gergely mandátumának sorsa  
2013. július 1. – maszol.ro 

Törölték hétfőn együttes ülésükön a szenátus és a képviselőház jogi szakbizottságai a 

honatyák jogállásáról szóló törvényből azt a két cikkelyt, amelyet alkotmányellenesnek 

ítélt meg korábban az alkotmánybíróság. A hétfőn módosított törvény az elnöki hivatalhoz 

kerül kihirdetésre. Ha az államfő aláírja a törvényt, akkor érvénybe lép a jogszabálynak az 

a cikkelye is, amely szerint mandátumüresedés esetén nem írnak ki időközi választásokat 

azokban a választókerületekben, ahonnan két képviselő vagy szenátor jutott be a 

parlamentbe. Ennek következményeként az RMDSZ elveszíti az Olosz Gergely szenátor 

lemondásával megüresedő mandátumot.  

 

Az orvosok szerint megoldott az anyanyelvű betegellátás 
2013. július 1. – Krónika 

Nem jelent akadályt az erdélyi és partiumi egészségügyi intézményekben, ha a beteg nem 

tud románul, a Krónika által megszólaltatott illetékesek szerint mindenhol vannak magyar 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33379
http://itthon.transindex.ro/?hir=33379
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144437&cim=16_ezren_kerelmeztek_magyar_allampolgarsagot_a_szekelyudvarhelyi_emnt_irodaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144437&cim=16_ezren_kerelmeztek_magyar_allampolgarsagot_a_szekelyudvarhelyi_emnt_irodaban
http://erdely.ma/autonomia.php?id=144491&cim=turulmadaras_emlekmuvet_avattak_gelencen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14455-mar-csak-basescun-mulik-olosz-gergely-mandatumanak-sorsa
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-orvosok-szerint-megoldott-az-anyanyelvu-betegellatas
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anyanyelvű szakemberek, akik szükség esetén tolmácsként is helytállnak, és a világnyelvek 

használata is megoldott. 

 

Beperelték a Kézdivásárhelyi Városházát a székely zászló miatt 
2013. július 1. – Nyugati Jelen 

A Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal beperelte a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatalt, 

miután a helyi hatóságok a felszólítás ellenére sem távolították el a székely zászlót az 

intézmény épületéről, illetve a város központjából. „Ha végleges ítélet születik majd az 

ügyben, amely elírja a zászló eltávolítását a polgármesteri hivatal székhelyéről és a Gábor 

Áron térről, akkor ügyelni fogunk arra, hogy minden állampolgár kapjon egy székely 

lobogót, amit kitűzhet otthonára. És akkor több száz lobogó lesz kitűzve a városban” – 

mondta Bokor Tibor polgármester. 

 

Bizonytalan referendum 
2013. július 1. – Balogh Levente – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, 

Nyugati Jelen, Szabadság 

A legésszerűbb az, ha a jövő évi államfőválasztás első fordulójával egy időben rendezik 

meg az alkotmánymódosításról szóló népszavazást – jelentette ki Victor Ponta 

miniszterelnök. A kormányfő a közszolgálati televíziónak nyilatkozva vasárnap este 

kifejtette: a referendum időpontjáról a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) vezetői 

egyeztetnek majd. 

 

Markó: az új alkotmány már tartalmazza a kulturális autonómia alapjait 
2013. július 1. – transindex.ro 

Az új alkotmány szerint a kisebbségi közösségek és képviselőik saját döntéshozó és 

végrehajtó szerveket hozhatnak létre az önazonosságukat érintő kérdésekben, és ezekkel 

az állam köteles konzultálni. Ez közvetlenül megteremti a jogi keretet a kulturális 

autonómiához, és közelebb vihet a közigazgatási autonómiához - értékelte az 

alkotmánytervezet jelenlegi szövegét Markó Béla pénteken, az Erdély FM Arcvonal című 

műsorában. 

 

Kedden nyitja meg kapuit az EU Tábor Marosfőn 
2013. július 1. – Erdély Ma 

Július 2-án startol a 10. EU Tábor Marosfőn a Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ 

Főtitkársága és a Sapientia EMTE kolozsvári karának szervezésében. Július 2. és 7. között 

a „Változó Európa, változó Erdély” mottó jegyében számos előadás, szekcióülés és 

szabadidős tevékenység várja a résztvevőket. 
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Zsarolta a Szekuritáte Mikó Imrét 
2013. július 2. – Krónika, MTI 

Stefano Bottoni történész a Szekuritáte irattárában végzett kutatásai alapján írt 

tanulmánya szerint a román kommunista politikai rendőrség üldözte is, de be is szervezte 

besúgói sorába az 1911 és 1977 között élt Mikó Imre politikust. Az MTI tájékoztatása 

szerint a Magyar Kisebbség folyóirat internetes felületén a napokban tették közzé a 

Népszolgálat és túlélés című, Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948–1971 alcímű 

tanulmányt, amely a román kommunista politikai rendőrség irattárában meglelhető 

dokumentumok alapján próbálja felvázolni Mikó alakját. 

 

Hushegyi nem a felvidékieket képviseli Budapesten 
2013. június 28. – Felvidék Ma 

Hushegyi Gábor, akit a közelmúltban neveztek ki a budapesti Szlovák Intézet élére, 

terveiről és nézeteiről nyilatkozott a Duna Televízióban. Elmondta, nem a felvidékieket 

képviseli, hanem Szlovákiát és a szlovákiai magyarokat. „Elsősorban Szlovákiát 

képviselem. Ebben a tisztségben diplomata minőséget kaptam, és a szlovák kultúrát, 

szlovák művészetet, szlovák külkereskedelmet, illetve idegenforgalmat képviselem ebben a 

pillanatban Budapesten. Ugyanakkor magyar nemzetiségű vagyok, és én is azon 

többséghez tartozom Szlovákiában, aki szlovákiai magyarként határozza meg önmagát, és 

nem felvidéki magyarként”. 

 

Berényi: Követésre méltó a szerb gesztus 
2013. június 28. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke levélben hívta fel a meghatározó 

szlovákiai pártok figyelmét a szerb parlament délvidéki vérengzéseket elítélő 

nyilatkozatára. A magyar politikus arra kéri a politikai erők vezetőit, hassanak oda, hogy 

Szlovákia hasonló gesztust tanúsítson a szlovákiai magyarokkal szemben. 

 

Menesztették az Ifjú Szívek igazgatóját – A Most-Híd tiltakozik 
2013. június 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd elítéli, hogy Igor Federič, a kormányhivatal vezetője pénteken leváltotta Hégli 

Dusánt, az Ifjú Szívek Táncszínház igazgatóját. A Most-Híd szerint ez az 58 éves múltra 

visszatekintő magyar művészeti intézmény leépítésének, működésképtelenné tételének 

kezdete. A párt meg van győződve arról, hogy a hivatalvezető döntése helytelen, és 

alaptalan támadás a szlovákiai magyar kultúra egyik alappillére ellen. 
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Federič: a Most-Híd elferdíti a tényeket 
2013. június 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Igor Federič, a kormányhivatal vezetője szerint a Most-Híd hallatlan módon elferdítette a 

tényeket, amelyek Hégli Dusán, az Ifjú Szívek Táncszínház igazgatójának leváltásához 

vezettek. Federič elmondta, hogy még áprilisban értesítették A. Nagy László akkori 

kisebbségügyi kormánybiztost és Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét Hégli Dusán 

leváltásáról. Menesztésének oka a kormányhivatal által végzett ellenőrzés során talált 

hiányosságok voltak. 

 

Hégli, Bugár: Federič hazudik 
2013. június 29. – bumm.sk 

Hégli Dusán és Bugár Béla egyöntetűen azt állítják, hazudik Igor Federič amikor azt állítja, 

Hégli leváltása már áprilisban eldöntött tény volt, és mindenki tudott róla. A Híd elnöke, 

Bugár Béla elmondta, ugyan valóban volt arra irányuló igyekezet a kormányhivatal 

részéről áprilisban, hogy személycsere történjen az Ifjú Szívek táncegyüttes élén, ám ezt 

szerinte sikerült leállítani. 

 

Csáky Pál: Egy politika csődje 
2013. július 1. – Felvidék Ma 

„A. Nagy László, Hégli Dusán és a többiek más pályára helyezése egy politika csődje. A 

minden áron való dörgölődzés, a minden és mindenki eladó filozófiájának látványos 

csődje. 

Mi maradhat utána? Az egyik oldalon a konstans igyekezet: a közösségi ügyek irányában 

elkötelezett, értékelvű politika. A másik oldalon meg érzik a bajt, cirkuszt kínálnak az 

embereknek. Semmi sem bizonyítja jobban, hogy mennyire kiüresedetté, mennyire 

értelmét vesztetté vált ez a második „út”.” 

 

Fico: bőven van feladatom, nem foglalkozom az elnökválasztással 
2013. június 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Robert Fico nem akar részt venni az államfőválasztással kapcsolatos vitában. A kormányfő 

az egyik televíziós vitaműsorban jelentette ki, hogy őt jelenleg más kérdések 

foglalkoztatják, „meg kell védeni Szlovákiát a válság kihatásaitól”. Vitapartnere, Bugár 

Béla cáfolta azt az állítást, hogy az ellenzék nem képes egy asztalhoz ülni és tárgyalni a 

közös jelöltről. Mint hangsúlyozta, január óta hasonló egyeztetésekre több alkalommal is 

sor került. Ennek eredménye szerinte, hogy a Most-Híd és a Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH) már megegyezett Pavol Hršovský személyéről. 

 

Berényi: a szlovák politika és közélet most már nem először hallgat 
2013. június 30. – Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke levelet írt a szlovák parlamenti pártok elnökeinek, hogy 

felhívja a figyelmet a Vajdaságban történt szerb bocsánatkérésre. Berényi a magyar 
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közszolgálati rádiónak arról beszélt, hogy két okból kifolyólag tartotta fontosnak a levél 

megfogalmazását. „A szlovákiai közélet most már nem először hallgat el olyan híreket, 

amelyek kedvezőek a magyar közösség számára akár itt Szlovákiában, akár máshol. Pedig 

ezek a hírek segíthetnének törekvéseinkben, célkitűzéseinkben. Másrészt azért is volt 

fontos elküldeni a levelet, mert a közéleten kívül a politika sem reagált.” 

 

Fico és Orbán jegeli a kényes témákat 
2013. július 2. – Lajos P. János – Új Szó 

Alapvetően pozitív lépésnek tartják a keddi közös, szlovák–magyar kormányülést a 

szlovákiai magyar politikusok és elemzők is, de az optimizmus elsősorban az ülés 

megvalósulásának szól. A budapesti ülésen elsősorban gazdasági témákkal foglalkozik a 

két kormánydelegáció. Aláírnak azonban egy memorandumot is a két kabinet közti 

együttműködésről. A kettős állampolgárság és a többi, a magyar kisebbséget érintő kérdés 

legfeljebb a két kormányfő négyszemközti megbeszélésén kerülhet elő. 

 

Berényi: a cseh példa alapján kellene módosítani az állampolgársági törvényt 
2013. július 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, MTI, Magyar Hírlap, 

Népszabadság 

A cseh példa alapján kellene módosítani a szlovák állampolgársági törvényt - vélekedett 

hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, 

miután találkozott Lelovics Pállal, a Brünni Magyar Polgári Egyesület elnökével. Berényi 

József hasonló módosítást szeretne a szlovák állampolgársági törvényben is, arra 

hivatkozva, hogy a 2010-től hatályos szlovák jogszabálynak a cseh törvény szolgált 

mintául, azonban arra nem számít, hogy az újonnan elfogadott törvény a szlovák álláspont 

azonnali változásával járna. 

 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke kapta a Lőrincz Csaba-díjat 
2013. június 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke kapta idén a Lőrincz Csaba-

díjat. A pénteki budapesti kitüntetési ünnepségen Németh Zsolt külügyi államtitkár azt 

mondta: a magyar-szerb kapcsolatokban ma a megbékélés jellemző a kisebbségi jogok 

érvényesülése útján. Ezért a megbékélésért a vajdasági magyar politikai elit évek óta küzd. 

Ez a cél a magyar térség- és nemzetpolitika lényege is, amelynek ma a legeredményesebb 

területe a magyar-szerb kapcsolatrendszer. 

 

Hatalomváltás Kishegyesen 
2013. június 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Átrendeződés és hatalomváltás történt a kishegyesi önkormányzatban, a Vajdasági Magyar 

Szövetség, a Szerbiai Szocialista Párt és a Szerb Haladó Párt alkotta koalíció vette át a 

község irányítását. Marko Rovčanint (SPS), a képviselő-testület eddigi elnökét választották 
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meg községi elnöknek, VMSZ soraiból került ki a községi képviselő-testület elnöke, ezt a 

tisztséget a jövőben Hallgató Imre tölti be, a községi elnök helyettesévé Mohácsi Zoltánt 

(VMSZ) választották meg. A koalíciós szerződés értelmében a VMSZ hét helyet kapott a 

tizenegy tagú községi tanácsban. 

 

A VMSZ nem vesz részt az MRM kezdeményezte egyeztetésen 
2013. június 28. – Vajdaság Ma 

„A VMSZ mindennapi politikai és érdekérvényesítő tevékenységét a tényleges eredményt 

felmutató vajdasági magyar szervezetekkel és egyénekkel rendszeresen konzultálva végzi. 

Korábbi álláspontunkkal összhangban, az MRM továbbra sem tartozik ezen szervezetek 

körébe” – olvasható a párt által kiadott közleményben. A Magyar Remény Mozgalom 

nemrégiben egyeztető tárgyalásra hívta a VMSZ, a VMDP, a VMDK, a Magyar Polgári 

Szövetség és a Magyar Egység Párt (MEP) elnökeit. A tárgyalás témájaként az MRM a 

területi autonómiát jelölte meg. 

 

Topolya: Toleranciatábor hetedszer 
2013. június 28. – Vajdaság Ma 

Július 21-e és 27-e között rendezik meg Topolyán a Duna menti régió fiataljainak VII. 

Toleranciatáborát. Egeresi Sándor, a Kék Duna Alapítvány elnöke, valamint a 

toleranciatábor szervezőbizottságának elnöke a topolyai Művelődési Házban ma 

sajtótájékoztatón ismertette az idei rendezvény programját. 

 

Van Rompuy: Megkezdjük a tárgyalásokat 
2013. június 28. – Vajdaság Ma 

Az Európai Unió tagállamainak vezetői döntést hoztak arról, hogy Szerbiával legkésőbb 

2014 januárjáig megkezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások. A jelen határozatot 

decemberben erősítik majd meg politikai döntésükkel az EU vezetői. 

 

Harc a magyar osztályért 
2013. június 29. – Magyar Szó 

Az oktatási minisztérium március végén megjelent középiskolai pályázati felhívásában a 

Zentai Gimnázium számára a korábbi két magyar osztály helyett csak egyet irányozott elő 

általános szakon. Ez azt jelenti, hogy ősszel a Zentai Gimnáziumban a korábbi négy 

magyar tannyelvű osztály helyett csak három nyílik: egy általános (30 hellyel), egy 

társadalmi (30 hellyel) és egy kétnyelvű (15 hellyel), összesen 75 tanulói hellyel, és hogy 

szerb nyelven is ugyanígy három osztály nyílik szintén 75 tanuló számára. 

 

Alakuljanak városi községek Szabadkán! 
2013. június 29. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai képviselőcsoportja kezdeményezni fogja, hogy a 

képviselő-testület a következő időszakban tűzze napirendre a községek megalakításának a 
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megvitatását. Azt szeretné, ha ez a kérdés már a szeptemberi képviselő-testület ülésének a 

napirendjére kerülne. Mint arra Maglai Jenő, a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke 

elmondta, olyan szakcsoportnak kell a községek megalakításával, azok hatásköreivel 

foglalkoznia, amely nem politikusokból, hanem szakemberekből áll. 

 

Bugarski: Vajdaság is részt vesz a csatlakozási tárgyalásokon 
2013. június 30. – Vajdaság Ma 

„Meglehetősen reális”, hogy Vajdaság képviselői is részt vegyenek az európai uniós 

csatlakozási tárgyalásokon – jelentette ki Branislav Bugarski tartományi regionális 

együttműködési és helyi önkormányzati titkár. Bugarski az újvidéki Dnevnik napilapnak 

nyilatkozva elmondta, Vajdaság kormánya benyújtotta igényét, hogy képviselőit is vonják 

majd be a tárgyalócsoportok munkájába olyan kérdéskörökben, amelyek a tartomány 

szempontjából is jelentősek. 

 

Vajdaságban heves reakciót váltottak ki Velimir Ilić kijelentései 
2013. június 30. – Vajdaság Ma 

Heves reakciók sorát váltották ki ma Vajdaságban Velimir Ilić szerbiai építkezési és 

városrendezési miniszter minapi kijelentései, és a kisebbségi nemzeti tanácsok 

bejelentették, panasszal fognak élni. A reakciók sorát a miniszter azon kijelentése váltotta 

ki, miszerint „a szerb kormánynak nincs hatalma kétmillió belgrádi szerb és kétmillió 

vajdasági szerb felett”. 

 

Elkezdődött a versengés az egyetemi helyekért 
2013. július 1. – Vajdaság Ma 

A leendő gólyák számára megkezdődött a versengés az 5082 államilag támogatott helyért. 

Az Újvidéki Egyetemen összesen 8959 hely várja a leendő hallgatókat. A felvételi vizsgák a 

következő három napban zajlanak. A Műszaki, a Természettudományi, az Orvosi és a 

Testnevelési Karra szakmai alapképzésre ebben az évben 244 hallgató iratkozhat be, ebből 

hatvan az állami költségvetés terhére tanulhat, 184 pedig önköltséges. Alapképzésen 4697 

államilag támogatott helyre, valamint 3543 önköltségesre pályázhatnak a leendő gólyák. 

 

Emléke nem halványul 
2013. július 1. – Magyar Szó 

A szabadkai Nyitott Távlatok civil szervezet keretében működő Nagy Imre Társaság, 

valamint a Délvidéki '56-os Műhely szervezésében szombaton Nagy Imrére, a mártírhalált 

halt miniszterelnökre emlékeztek Szabadkán. A Nagy Imre Társaság városi tagozata 

immár tizenkettedik alkalommal emlékezik meg a néhai miniszterelnök halálának 

évfordulójáról. A Magyar Ház tanácstermében megtartott rendezvényt egyebek mellett 

Jánosi Katalin és Benedek Imre, Nagy Imre unokái, illetve dédunokája, Rab Márton, 

Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja, dr. Géczi József Alajos, a Nagy Imre 

Társaság szegedi tagozatának elnöke, Urbán Olívia, Szabadka polgármesterének 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15679/Bugarski-Vajdasag-is-reszt-vesz-a-csatlakozasi-targyalasokon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15680/Vajdasagban-heves-reakciot-valtottak-ki-Velimir-Ilic-kijelentesei.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15684/Elkezdodott-a-versenges-az-egyetemi-helyekert.html
http://www.magyarszo.com/hu/2021/vajdasag_szabadka/98582/Eml%C3%A9ke-nem-halv%C3%A1nyul.htm


 

 

 

 

 

 
13 

tanácsadója, Kerekes Sándor festőművész, valamint Balahó Zoltán, a Nagy Imre Társaság 

elnöke tisztelte meg jelenlétével. 

 

Felszentelték a felújított adorjáni katolikus templomot 
2013. július 1. – Pannon RTV 

A felújított adorjáni Sarlós Boldogasszony katolikus templom a teljes villanyhálózat cseréje 

mellett új oltárt, új miséző asztalt és keresztelőkutat is kapott. A hétfői ünnepi szentmisén 

megjelentek a vajdasági politikai élet képviselői, valamint a környező egyházközségek 

papjai. 

 

Elérhető cél a vajdasági diákok számára 
2013. július 1. – Pannon RTV 

Az úgynevezett Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati felhívásáról, a pályázat 

lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásáról is szó volt a Magyar Nemzeti Tanács hétfői 

ülésén. A napirendek között szerepelt még a 15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó 

magyar nyelvű tagozatok jóváhagyása és a szerb-magyar történelmi megbékélésről szóló 

beszámoló elfogadása. Újabb 30 vajdasági fiatalt támogat ösztöndíjával a Magyar Nemzeti 

Tanács. A Várady kiválósági ösztöndíj-hitelt Várady Tibor, az MNT Nyelvhasználati 

Bizottságának elnöke támogatta 100 ezer amerikai dollárral saját vagyonából. 

 

Tábor az összetartozás jegyében 
2013. június 30. – Kárpátinfo 

A Beregszászi Magyar Gimnáziumban június 23-tól egy héten át találkoznak, ismerkednek 

egymással azoknak a Kárpát-medencei iskoláknak a tanulói, tanárai, akik immáron 2000 

óta részt vesznek a Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében nevet viselő 

programban. Szabadka, Lendva, Sepsiszentgyörgy, Fülek, Budaörs, Miskolc, Hajdúnánás, 

Beregszász egy-egy szakiskolájának, gimnáziumának fiataljai évente kétszer találkoznak: 

egyszer tanévben az úgynevezett nemzetközi osztály keretében, egyszer pedig a nyári közös 

táborban. Idén a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium ad otthont a tábornak. 

 

A maribori magyar tanszéket nem adjuk! 
2013. június 28. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának ülésén legtöbbet a 

maribori magyar tanszék nehéz helyzetével foglalkoztak. A tanácstagok világosan 

kifejtették, hogy a tanszék megmaradása létfontosságú a muravidéki magyarság számára. 

Az ülésen kinevezték a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóját, és jóváhagyták 

a Népújság felelős szerkesztőjének kinevezését. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=68870
http://pannonrtv.com/web/?p=68866
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/tabor-az-osszetartozas-jegyeben
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6597
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A magyar nyelv és kultúra bűvöletében 
2013. június 28. – Nemzeti Regiszter 

Nagy az érdeklődés a caracasi Magyar Ház magyar nyelv és kultúra kurzusai iránt, ugyanis 

az első csoport áprilisi indulása óta több mint ötven új érdeklődő jelentkezett. A diákok 

között találunk olyanokat is, akik nem rendelkeznek magyarországi felmenőkkel, csupán 

kíváncsiak a magyar kultúrára. 

 

Ismeretszerzés egy pohár bor mellett - Borszeminárium és jazz koncert 
Stuttgartban 
2013. június 28. – Nemzeti Regiszter 

Június 21-én a stuttgarti Magyar Kultúrintézetben a balatonfüredi Gyukli pincészet 

képviseletében Gyukli Krisztián tartott német nyelvű, borkóstolóval egybekötött 

borszemináriumot. 

 

Jótékonysági filmklub Denverben a magyarországi árvízkárosultak javára 
2013. június 28. – Nemzeti Regiszter 

Június 25-én, hosszú idő után először újból filmklubot rendeztek Denverben. A régi 

hagyományt felelevenítendő filmesten Török Zoltán Vad Magyarország című filmjét 

mutatták be, mely már nemcsak a hazai, de a nemzetközi porondon is kiemelkedő 

sikereket ért el. A jótékonysági célú rendezvényen adományokat gyűjtöttek a 

magyarországi árvízkárosultak javára. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/a-magyar-nyelv-es-kultura-buvoleteben
http://www.nemzetiregiszter.hu/ismeretszerzes-egy-pohar-bor-mellett-borszeminarium-es-jazz-koncert-stuttgartban
http://www.nemzetiregiszter.hu/ismeretszerzes-egy-pohar-bor-mellett-borszeminarium-es-jazz-koncert-stuttgartban
http://www.nemzetiregiszter.hu/jotekonysagi-filmklub-denverben-a-magyarorszagi-arvizkarosultak-javara
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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/

