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Nyári egyetem kisebbségvédő jogászoknak, civil szervezeteknek 
2012. július 16. – MTI, Kormány.hu 

A kormány idén 50 millió forinttal segíti a Kárpát-medencében élő kisebbségek jogvédő 

szolgálatát, és támogatja az e témával foglalkozó jogászok, civil szervezetek munkáját - 

többek között erről beszélt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár hétfőn Piliscsabán, a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem 

megnyitóján. 

 

„Ma is az összekötő kapcsokat kell keresni” 
2012. július 17. – Magyar Hírlap, MTI 

A fiatalokat a magyar kultúra értékeinek megismerésére ösztönözte Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke tegnap, a zalaegerszegi Magyar Hazaszeretet Tábor Egyesület zalai és 

muravidéki gyerekek számára szervezett összejövetelén. Göncz László, a muravidéki 

magyarság szlovéniai parlamenti képviselője a rendezvény megnyitóján beszédében 

kifejtette, a rendszerváltás időszakában a muravidékiek a csallóköziekkel összefogva 

szerveztek először olyan összejöveteleket, melyeken az anyanyelv és a hazaszeretet volt a 

középpontban, s ez mintaként szolgált a Kárpát-medencei magyarságnak. 

 

Ellenzéki szerepre készül a vajdasági magyarság 
2012. július 17. – Magyar Hírlap, MTI 

A Vajdasági Magyar Szövetség nem lesz része a haladók, a szocialisták és az egyesült 

régiósok alkotta kormánykoalíciónak, annak ellenére sem, hogy programcéljaikat 

elfogadhatónak tartja – ezzel zárult Ivica Dacic és Pásztor István tegnapi szabadkai 

megbeszélése. Pásztor utalt arra, hogy nem veszélyeztethetik tartományi és helyi szinten 

kötött koalíciós megállapodásaikat, ahol eddigi partnereikkel, a demokratákkal és Nenad 

Canak ligásaival (LSV) működnek együtt. 

 

„Ma is az összekötő kapcsokat kell keresni” 
2012. július 17. - Magyar Hírlap 

Kövér László házelnök nyitotta meg a zalaegerszegi Magyar Hazaszeretet Tábort, ahol a 

környező településekről és Muravidékről érkeztek gyerekek. Az Országgyűlés elnöke 

elmondta, hogy a tábor lehetőséget ad arra, hogy az oda érkező fiatalok felfedezzék a 

magyar értékeket és azokat később hasznosítani is tudják. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nyari-egyetem-kisebbsegvedo-jogaszoknak-civil-szervezeteknek
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/ma_is_az_osszekoto_kapcsokat_kell_keresni.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/ellenzeki_szerepre_keszul_a_vajdasagi_magyarsag.html
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/ma_is_az_osszekoto_kapcsokat_kell_keresni.html
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Elméleti Líceum lett a Téglás 
2012. július 16. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Szeptembertől elméleti líceumként működhet a dévai Téglás Gábor Iskolacsoport. A 

tanintézmény igazgatója, Kocsis Attila mindenképpen pozitívan értékeli a névváltást, bár 

ez nem sok változást hoz az iskola életében. 

 

Új időpontban folytatódik a tiltakozás 
2012. július 16. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Míg egy héttel ezelőtt egymagában tüntetett Sántha Imre bikfalvi református lelkész, a 

hétvégén már több tízen csatlakoztak hozzá és álltak a tűző napon a Székely Mikó 

Kollégium előtt. 

 

Borboly Csaba: Pontáék padlóra kerültek 
2012. július 16. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

„Szétverte magát” a Szociál-Liberális Szövetség Traian Băsescu felfüggesztésével, nem lesz 

már 70 százalékos többségük a parlamentben – mondta Borboly Csaba a maszol.ro-nak. 

Hargita Megye Tanácsának elnöke fenntartja: az erdélyi magyaroknak otthon kellene 

maradniuk az államfő leváltását célzó július 29-i referendumon. 

 

Mellőzött alpolgármesterek 
2012. július 17. – Krónika 

Mivel nem értesítik őket, nem vesznek részt a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 

operatív ülésein a megyeközpont alpolgármesterei. Amennyiben információkat igényelnek 

valamelyik igazgatóságtól, akadályokba ütköznek, legtöbbször használhatatlan adatokat 

kapnak. 

 

A magyar nyelvű oktatás minőségét biztosítanák 
2012. július 17. – Krónika, maszol.ro 

Megnyitották tegnap Csíkszeredában az Erdély hat városában zajló Bolyai Nyári 

Akadémiát, amelyen a Kárpát-medence mintegy hatszáz, magyarul oktató pedagógusa 

vesz részt. Lászlófy Pál, a szervező Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(RMPSZ) tiszteletbeli elnöke elmondta, az idei, huszadik Bolyai Nyári Akadémiára közel 

hatszáz pedagógus érkezett. 

 

Kövér a Nyírő-ügyről: a nehezén túl vagyunk 
2012. július 17. – Krónika 

„A nehezén túl vagyunk”, a hamvak eltemetése van még hátra, és a román hatóságoknak 

semmilyen jogi lehetőségük nincs ezt megakadályozni – jelentette ki Nyírő József 

újratemetéséről Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke vasárnap este a Magyar 

Televízióban. „Arra várunk, hogy a nagy tehetségű és fényes tekintetű székelyudvarhelyi 

polgármester úr végre hibátlanul ki tudjon tölteni egy űrlapot” – mondta. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/elmeleti_liceum_lett_a_teglas.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/uj-idopontban-de-folytatodik-a-tiltakozas
http://maszol.ro/aktualis/borboly_csaba_pontaek_padlora_lerultek_2012_07_16.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65447
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Románia az EU új fenegyereke 
2012. július 17. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Továbbra is figyelemmel kíséri az Európai Bizottság (EB) a Romániában kialakult 

helyzetet. Az EB által elfogadott jelentés összegzi a román igazságügyi reformot, valamint 

kitér egyes bírák, valamint az alkotmánybíróság elleni támadásokra is. Közben az IMF is 

elhalasztotta egy héttel a romániai hitelegyezmény felülvizsgálatát a kialakult belpolitikai 

helyzet miatt. Traian Basescu jelenlegi államfő abban az esetben hajlandó megfontolni 

lemondását, ha a leváltásáról szóló népszavazás eredménytelen, de a többsége a 

választóknak ellene szavaz.  

 

Eddig 296-an veszítették el állampolgárságukat 
2012. július 16. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó. Népszabadság 

Két év alatt 296 ember vesztette el a szlovák állampolgárságát, közöttük huszonöt magyar 

– tájékoztatta a SITA szlovák hírügynökséget Alena Koisová, a belügyminisztérium 

kommunikációs osztályának munkatársa. A legtöbben, 149-en a cseh állampolgárság 

felvétele miatt vesztették el a szlovákot. Harmincheten folyamodtak osztrák, 

harmincnégyen német állampolgárságáért, huszonöten magyar állampolgárok lettek az 

adott időszakban, tizenheten brit, tízen pedig amerikai állampolgárok. 

 

Több tízezer euró érkezhet a déli régiókba 
2012. július 16. – bumm.sk 

Egy alapítvány 320 ezer eurót készül kiosztani számos projekt közt. Közel 700 igénylés 

érkezett, amit egy szakmai csoport 240-re szűkített. Az összes pályázat megtekinthető a 

http://www.sppolocne.sk/sk/ oldalon, melyen szavazni is lehet és csupán a támogató 

szavazatok számán múlik, hogy a 320 ezer eurós programkeretből mennyi érkezik a déli 

régiókba. 

 

Baráti Egységkör alakult a területi autonómiáért 
2012. július 16. – Felvidék Ma 

Július 14-én Komáromban létrejött a felvidéki magyarság megmaradásáért küzdő Baráti 

Egységkör, melynek fő célja a felvidéki magyarság egységének a megteremtése. 

 

Kinek higgyünk? 
2012. július 17. – Nagy András – Új Szó 

Gyönyörű kettős beszédet figyelhettünk meg a múlt héten a Fidesz vezető politikusai 

részéről a Híd kapcsán. Vajon a két politikus közül ki képviseli hitelesen a magyar 

kormány véleményét? Németh Zsoltra vagy Kövér Lászlóra kell jobban odafigyelni? 
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/traian_basescu_akkor_is_lemondhat_ha_marad_.html
http://index.hu/kulfold/2012/07/16/25_szlovak_allampolgar_veszett_el_mert_magyar/
http://www.bumm.sk/70972/tobb-tizezer-euro-erkezhet-a-deli-regiokba.html
http://www.sppolocne.sk/sk/
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34800-barati-egysegkor-alakult-a-teruleti-autonomiaert


 

 

 

 

 

 
5 

Sötétség a fejekben 
2012. július 17. – Tokár Géza – Új Szó 

„A szlovákiai magyarság hosszú távú fennmaradásának csak egyik feltétele a jó politikai 

képviselet vagy az érdemi ötletek kitalálása. Egy másik fontos, kevéssé ismert tényező, 

hogy a két közösség egy hullámhosszra kerüljön, megértse a másik akaratát. A szlovák 

társadalomban egyre mélyebben él az a nézet, mely szerint a kisebbségek jogállásával 

komolyabb probléma nincs, aki pedig a fennálló helyzeten változtatni szeretne vagy 

másokkal közösködik, az minimum gyanús elem. A magyar kisebbség érdekérvényesítő 

képessége így aggasztóan gyengévé válik, ugyanis könnyen szélsőségesnek tűnhet 

bármilyen aktivista, jóakarattól és mondanivalótól függetlenül.” 

 

Čanak: Nemzetközi fórumok elé vinni a vajdasági kérdést 
2012. július 16. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Nemzet 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke kijelentette, a Szerbiai 

Alkotmánybíróság döntése után, amely elvitatta Vajdaság egyes illetékességeinek 

jogszerűségét, nemzetközi fórumok elé kell vinni a vajdasági kérdést. „Egyértelműen azt 

üzenték nekünk, hogy Vajdaság ezentúl horgászengedélyeket sem adhat ki. És most 

nekünk védekeznünk kell, s miután itt már nincs aki megvédje a jogainkat, elkerülhetetlen 

Vajdaság kérdésének internacionalizálása” - nyilatkozta Čanak. 

 

Érvénybe lépett a Vajdaság illetékességét korlátozó alkotmánybírósági 
döntés 
2012. július 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerbiai Alkotmánybíróság által július 10-én a Vajdaság AT illetékességéről szóló 

törvény 22 szakaszát alkotmányellenesnek nyilvánító döntés hétfőn, a Hivatalos Lapban 

történő megjelenéssel, életbe lépett. A vitatott szakaszok az alkotmánybírósági döntést 

közlő Hivatalos Lapban történő megjelenés napján hatályon kívül kerülnek. 

 

Zenta: Ceglédi Rudolf az új polgármester 
2012. július 16. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Hétfőn délelőtt tartották meg Zentán az új összetételű községi képviselő-testület második 

ülését, amelyen megválasztották az új községi vezetés tagjait. Az ülésen elfogadták a július 

5-én megválasztott kkt-elnök, Barsi Márta (VMSZ) lemondását, és kinevezték a tisztségre 

Širková Anikót (Demokrata Párt), Zenta község eddigi polgármesterét. Ezt követően 

megválasztották a község új polgármesterét, Ceglédi Rudolfot (VMSZ), alpolgármesterét, 

Sándor Józsefet (Szerbiai Egyesült Régiók) és a községi tanács tagjait. 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/07/17/sotetseg-a-fejekben
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13792/Canak-Nemzetkozi-forumok-ele-vinni-a-vajdasagi-kerdest-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13795/Ervenybe-lepett-a-Vajdasag-illetekesseget-korlatozo-alkotmanybirosagi-dontes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13795/Ervenybe-lepett-a-Vajdasag-illetekesseget-korlatozo-alkotmanybirosagi-dontes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13793/Zenta-Cegledi-Rudolf-az-uj-polgarmester.html
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A VMSZ konstruktív ellenzékben marad 
2012. július 16. – pannonrtv.com, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

A Vajdasági Magyar Szövetség konstruktív ellenzékként viselkedik majd a szerbiai 

Képviselőházban. Nem lesz tagja sem a kormánynak, sem a jövendőbeli parlamenti 

többségnek. Ezt jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Pásztor István. 

 

Autonómiatörekvések elhalasztva 
2012. július 16. – Ágoston András – Vajdaság Ma 

„A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) tagjai, figyelemmel a közeledő 

romániai választásokra, befékeztek. A tanácskozó testület budapesti ülésének a 

legfontosabb politikai üzenete az, hogy a tagszervezetek megállapodtak: az őszi választási 

kampányban mellőzik az európai polgári kezdeményezés (EPK), s ezzel az autonómia 

ügyét is” – írja Ágoston András, a VMDP elnöke a Vajdaság Mán. 

 

Folytatódik a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 
2012. július 16. - karpatinfo.net 

Az elmúlt héten megnyitotta kapuit Beregszászban a Kárpátaljai Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémia. Az első turnusban a drámapedagógusok, informatikatanárok és 

rendszergazdák, az alsó tagozatos tanárok és óvodapedagógusok, illetve az ének-

zenetanárok vehettek részt a képzésekben. Ezen a héten pedig a magyar nyelv és irodalom, 

a történelem és az ukrán szakos tanároknak kínál továbbképzési lehetőséget a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=10651
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5063/Autonomiatorekvesek-elhalasztva.html
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/folytatodik-karpataljai-nyari-kolcsey-pedagogusakademia
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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