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Szeptember 17-én hirdet ítéletet a szlovák alkotmánybíróság kettős 
állampolgárság kérdésben 
2014. június 23. – Felvidék Ma 

Előzetes információk szerint nyilvános ülés keretében az alkotmánybíróság ősszel hirdeti 

ki, hogy a szlovák állampolgársági törvény összeegyeztethető-e az alkotmánnyal. Anna 

Pancúrová, a testület szóvivője megerősítette a hírt. A jogszabályról január 22-én kellett 

volna döntenie a testületnek, ám akkor nem született ítélet, mivel az alkotmánybíróság a 

meghallgatások után februárra napolta el a döntéshozatalt, majd egy héttel később 

meghatározatlan időre elhalasztotta azt. Ezúttal az újabb időpont szeptember 17-e. 

 

Július elején nyílik meg a belgrádi magyar intézet 
2014. június 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A kedvező országkép kialakítása a kulturális diplomáciáért felelős új államtitkárság 

feladata, munkájával az ország külkapcsolatainak formálását is segítheti - mondta a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kulturális diplomáciáért felelős államtitkára 

az MTI-nek adott interjújában. Balatoni Mónika arról is beszélt, hogy várhatóan júliusban 

Belgrádban magyar intézet nyílik. Az államtitkár kifejtette: a kultúrán keresztül, amely 

"mindig jelen volt a politikai erőtérben", hozzá lehet járulni az ország kapcsolatainak 

alakításához. A kultúra révén a legkönnyebb elérni az országok véleményformáló 

értelmiségijeit, ők meghatározóak abból a szempontból, hogy a hazájukban mit jelenik 

meg Magyarországról - vélekedett. 

 

Júliusban nem lesznek gyökeres változások a Tartományi Kormányban  
2014. június 23. – Pannon RTV 

Július 2-án tart ülést a tartományi képviselőház. A várakozások szerint kezdetét veszi a 

Tartományi Kormány átalakítása. Ennek az egyik oka, hogy Deli Andor európai parlamenti 

képviselővé történő megválasztása után betöltetlen egy alelnöki és az oktatásügyi titkárság 

vezetőjének tisztsége is a Tartományi Kormányban. Deli Andor július 1-jétől az Európai 

Parlamentben folytatja politikusi pályafutását. Helyére a képviselőház új 

kormányalelnököt és új oktatásügyi és közigazgatási titkárt választ. Mindkét tisztségre a 

Vajdasági Magyar Szövetség saját soraiból javasol jelöltet – nyilatkozta Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke. „Ettől elképzelhető, hogy mélyebb változások is lesznek. 

Azt gondolom, hogy gyökeres változások, most júliusban nem lesznek.” 

 

Salat-Zakariás Levente a KAB új elnöke 
2014. június 23. – Krónika, transindex.ro, Szabaadság, Erdély Ma 

Salat-Zakariás Levente akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, a 

politikatudományok doktorát választották elnöknek a következő három évre az MTA 

Kolozsvári Területi Bizottsága (KAB) tisztújító testületi ülésén a hétvégén, a szervezet 
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kolozsvári székházában. A testület alelnököket is választott: a természettudományok 

területén dr. Csibi Vencel József akadémikus, az MTA külső tagja, az élettudományok 

területén dr. Gyéresi Árpád, az MTA külső köztestületi tagja, a társadalomtudományok 

területén pedig dr. Péntek János akadémikus, az MTA külső tagja töltheti be ezt a funkciót. 

 

Előrelépés az Aranyosgyéres-Marosugra autópálya-szakasz ügyében  
2014. június 23. – maszol.ro, Erdély Ma 

Meghirdették az Aranyosgyéres-Marosugra közötti autópálya-szakasz közbeszerzési 

eljárásának a beindítását, az RMDSZ kérésére, a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kötött 

megállapodásban az Észak-erdélyi autópálya folytatása is szerepel – áll az RMDSZ hétfői 

közleményében. Ennek alapján, az Országos Útügyi Vállalat (CNADNR) meghirdette az 

Aranyosgyéres-Marosugra közötti autópálya szakasz közbeszerzési eljárásának a 

beindítását, amelynek összértéke megközelítőleg 530 millió euró.  

 

Kovács Péter: az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében pártcsaládokon 
túlmutató együttműködésre van szükség az EP-ben 
2014. június 23. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

,,A május 25-i európai parlamenti választásokat követően újra az Európai Néppártnak lett 

a legnagyobb frakciója az EP-ben. A többségi döntés meghozatala érdekében szükség van 

más pártcsaládokból, például a szocialista pártcsaládból is támogatókat keresni. Ebbe a 

folyamatba illeszkedik Újhelyi István európai parlamenti képviselő hétvégi kijelentése, 

amelyben a politikus vállalja, hogy a baloldali fórumokon is fenntartja az európai őshonos 

nemzeti kisebbségek, ezen belül pedig kiemelten a határon túli magyarság ügyét” – 

nyilatkozta hétfőn Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Újhelyi István hétvégi, székelyföldi 

látogatása során kijelentette, nyitott, hatékony és szövetségesi politikát kíván folytatni az 

RMDSZ-es politikusokkal, azért, hogy a határon túli magyarok hangja eljusson az európai 

baloldali fórumokhoz is. 

 

A megfélemlítés ellen 
2014. június 24. – Farcádi Botond – Háromszék 

A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének kezdeményezésére Wass Albert könyvek 

olvasásával tiltakoztak Sepsiszentgyörgyön a román hatóságok fellépése ellen: mint 

ismert, a csíksomlyói búcsúkor Wass Albert-könyveket koboztak el az árusoktól, Szovátán 

pedig az író magánterületre felállított szobrát vitték el. 

 

Listázzák a választókat 
2014. június 24. – Krónika, Szabadság, Erdély Ma 

Az RMDSZ feketelistát készít azokról a körösfői választópolgárokról, akik nem járultak az 

urnákhoz a május 25-ei európai parlamenti választásokon – állítja az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) Kolozs megyei szervezetének elnöke, Soós Sándor. A politikus tegnapi 

kolozsvári sajtótájékoztatóján elmondta, Antal János, Körösfő RMDSZ-es polgármestere 
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névre szóló levélben köszönte meg azoknak, akik eleget tettek állampolgári 

kötelezettségüknek, a távolmaradóknak pedig azt írta: reméli, hogy a jövőben élni fognak 

jogukkal. 

 

Magyar Örökség Díjat kapott Gazda József kovásznai tanár 
2014. június 24. – Erdély Ma 

A magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi 

felemeléséért odaítélhető Magyar Örökség Díjat kapott Gazda József kovásznai tanár, 

közíró, művelődésszervező. Az elismerést évente négyszer adják át, szombaton már 

hetvenötödik alkalommal került erre sor Budapesten. A Magyar Örökség és Európa 

Egyesület ezúttal hét kiemelkedő teljesítményt jutalmazott: Faragó Laura előadó-

művészetéért, Jónyer István sporttevékenységéért, a kárpátaljai Popovics Béla 

kultúrtörténeti, a délvidéki Matuska Márton tényfeltáró munkásságáért, Losonczi Áron a 

fényáteresztő beton szabadalmának megvédéséért részesült a díjban, de a Hamerli család 

pécsi kesztyűje is kiérdemelte. 

 

Felmérés: az MKP megelőzné a Most-Hidat a parlamenti választásokon 
2014. június 23. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, ujszo.com 

A kormányzó Irány-Szociáldemokrácia győzött volna a parlamenti választásokon, ha 

júniusban tartják a megmérettetést. A Magyar Közösség Pártja 5,1 százalékos 

támogatottsággal megelőzné az 5 százalékot szerző Most-Hidat – derült ki a Focus 

közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A felmérés eredményei alapján a Smer-SD 

57 képviselői hellyel rendelkezne a parlamentben, a Háló 28-cal, a KDH 16-tal, az OĽaNO 

13-mal, az SaS, az SDKÚ-DS, az MKP és a Most-Híd pedig egyaránt 9-cel. 

 

Tanévet értékelt az SZMPSZ elnöke 
2014. június 23. – hirek.sk 

Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a felvidéki magyar 

iskolák szempontjából értékelte a végéhez közeledő tanévet. „A 2013-14-es tanévben olyan 

törvényi változásokra nem került sor, amelyek jelentősen befolyásolták volna a 

pedagógusok munkáját. Egyedül az a törvénytervezet okozott nagy riadalmat az 

iskolaigazgatók és fenntartók, pedagógusok, illetve a szülők körében, amely a minimális 

osztálylétszámokat határozza meg. A vonatkozó törvény ugyanis a felvidéki magyar 

kisiskolák létét is veszélyeztetné, iskolabezárásokra kerülne sor. Ezért már a tervezet 

ismertetése is feszültségeket keltett, rányomva bélyegét a kevesebb diákkal rendelkező 

iskolák mindennapjaira. Mivel a témát mostanában nagy hallgatás övezi, ezzel kapcsolatos 

újdonságokról nem tudok beszámolni“ – mondta Jókai Tibor. 
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A biztonsági és védelmi bizottságban Hrnčiar helyére Gál Gábor lép 
2014. június 23. – bumm.sk, ujszo.com 

„Ígértem valamit, amit most be is tartok" mondta Hrnčiar. A túrócszentmártoni 

polgármester Hrnčiar Radoslav Procházka képviselővel együtt visszaadta mandátumát. A 

Háló (Sieť) párt megalapításán dolgoznak tovább. Hrnčiar elmondta, hogy már most 

elkezdi felkészíteni a Hálót a 2016-os választásokra. A harmadik alapító tag, Miroslav 

Beblavý egyelőre a parlamentben marad. A Híd frakcióvezetője Solymos László értékelte, 

hogy Hrnčiar betartotta szavát és visszaadta mandátumát. „Üdvözöljük a döntését. Az 

együttműködésünk korrekt volt, úgy döntött, ahogy döntött. Megyünk tovább“ – 

nyilatkozta Solymos László. A parlament biztonsági és védelmi bizottságában minden 

bizonnyal az alkotmányjogi bizottság jelenlegi tagja, Gál Gábor képviselő váltja majd. 

 

Szabadka: Átadták a Dr. Bodrográvi Ferenc-díjakat 
2014. június 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai önkormányzat a Dr. Bodrogvári Ferenc-díjat, a fiatal alkotóművészeknek járó 

elismerést Saša Grunčić zenetanárnak, K. Kovács Ákos operatőrnek és Dejan Vujinović 

művelődésszervezőnek adományozta. A Dr. Bodrogvári Ferenc-díjat 40 évnél fiatalabb 

íróknak és művészeknek adományozza Szabadka város önkormányzata, akik alkotásaikkal 

és tevékenységükkel hozzájárultak a város kultúréletének fejlődéséhez vagy országos 

illetve külföldi viszonylatban is kimagasló eredményeket értek el, figyelembe véve az előző 

évi tevékenységüket. A 2013-as eredményeik alapján a kitüntetést Saša Grunčić zenetanár, 

K. Kovács Ákos operatőr és Dejan Vujinović művelődésszervező vehette át vasárnap este a 

Városháza dísztermében. 

 

Bánsági magyar találkozót tartottak Végváron 
2014. június 23. – Vajdaság Ma 

Harmadik alkalommal ültek közös asztalhoz pénteken és szombaton a Romániához és 

Szerbiához tartozó Bánság magyarlakta településeinek vezetői. A cél, hogy minél 

szorosabb együttműködés alakítsanak ki a szórványban élő közösségek között az 

anyanyelv, a hagyományok és a kultúra ápolása területén, de sok szó esett a határtérség 

gazdasági kapcsolatainak fejlesztéséről is. 

 

Zenta: Az URS tisztségviselői átléptek a VMSZ-be 
2014. június 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Borbély Ferenc, a zentai község elnökhelyettese és Kosiczky András, a községi tanács 

turizmussal, sporttal és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja átlépett a Szerbiai Egyesült 

Régiók (URS) pártjából a Vajdasági Magyar Szövetségbe. Emellett a községi képviselő-

testületben is változások történtek. Varga Pertity Márta és Báló Eleonóra, az URS eddigi 

két képviselője ugyan hivatalosan nem lépett át a VMSZ-be, de csatlakoztak Pásztor István 

pártjának frakciójához, amely így abszolút többséggel rendelkezik helyi szinten. Mint 
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ismeretes, a VMSZ a Demokrata Párttal (DS) koalícióban vezeti Zentát, ahol egyedül Rácz 

Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke maradt ellenzéki képviselő. 

 

Ada: Bírálnak a VMSZ-es helyi képviselők 
2014. június 23. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség adai községi szervezete két évvel ezelőtt, amikor megalakult 

a jelenlegi összetételű községi képviselő-testület, nyomatékosította, hogy konstruktív 

ellenzéki szerepben szeretnének majd részt venni a testület munkájában, ám ajánlataikat 

és beadványaikat a hatalmon lévő koalíció tagjai rendre elvetik, sőt, ignorálják, 

hangsúlyozták a párt képviselői vasárnapi sajtótájékoztatójukon, amelynek témája a 

községi képviselő-testület legutóbbi ülése volt, amelyről – mint ismeretes – a VMSZ 

képviselői a napirendi pontok elfogadása után kivonultak. 

 

Kishegyesen is megemlékeztek a holokausztról  
2014. június 23. – Pannon RTV 

A holokauszt emlékév rendezvényeihez kapcsolódva, a zsidók deportálására és a 

haláltáborok áldozataira emlékeztek a helyi áldozatok emlékműve előtt vasárnap délután 

Kishegyesen. Virág Gábor helytörténész összefoglalójából kiderült, az 1890-es évek végén 

csaknem kétszáz zsidó élt a településen. Utána a számuk folyamatosan csökkent. A zsidó 

temetőben álló emléktáblára több mint húsz holokauszt áldozat nevét vésték. „Huszonegy 

áldozatról tudunk, akikről pontosan van nyilvántartás, tudjuk, hogy hol haltak mg. Azután 

van öt olyan áldozat, akiket 1945 után, 1947-ben a Topolyai Járási bíróság nyilvánított 

holttá” – magyarázta Virág Gábor. 

 

Lezajlott a magyar érettségi Felsőőrött 
2014. június 23. – Volksgruppen 

Elérkeztünk az utolsó tanítási héthez és lassan végéhez közelednek az érettségi vizsgák is. 

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban már átvehették a végzősök az érettségi 

bizonyítványokat. Az idei volt az iskola történetében a 15. magyar érettségi és egyben az 

utolsó a régi rendszerben, jövőre az új, a központi érettségi szerint zajlanak majd a vizsgák. 

Az idén 9 diák érettségizett horvát, 14 pedig magyar nyelvből. Mindenkinek sikerült az 

érettségi, többen kitűnő eredménnyel büszkélkedhetnek. 

 

Viribus Unitis 
2014. június 23. – Nemzeti Regiszter 

Egyesült erőkkel, közösen szerveztek programot a franciaországi Lyon és Grenoble 

városában élő magyarok június 14-ére. A két helység között majdnem félúton található 

Voiron adott otthont az egyesületek összefogásával megrendezett táncháznak. 
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Béketúra az I. világháború 100. évfordulója emlékére 
2014. június 23. – Nemzeti Regiszter 

Június 13-án Szarajevóba érkezett Zelei József kerékpáros békekövet. Az első világháború 

száz éves évfordulójára emlékező biciklis Budapestről indulva több mint 4000 km-t tesz 

meg a béke jegyében. Túrájával szeretne méltó emléket állítani az első világháború 

hőseinek, áldozatainak. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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