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Pass-port Szeged - Darab a magyarok egymásról alkotott képéről 
2012. július 23. – MTI 

A külhoni és anyaországi magyarok egymásról alkotott képét tárja a nézők elé a szegedi 

MASZK Egyesület és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház (KDSZ) által létrehozott Pass-

port Szeged - avagy az ördög maga című előadás. Urbán András rendező, a határ menti 

létet és a kapcsolatokat bemutató Pass-port projekt második előadásának főpróbája előtt 

az MTI-nek elmondta, hogy a darabhoz kérdőívekkel és interjúkkal témákat és élményeket 

gyűjtő színészeknek Szegeden lényegesen nehezebb dolguk volt, mint az első, szabadkai 

előadás létrehozásában közreműködő társaiknak. 

 

Codrin Munteanu: a Székely Mikó Kollégiumot nem fogják újraállamosítani 
2012. július 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megalapozatlannak és feszültségkeltőnek nevezte a Székely Mikó Kollégium 

„újraállamosításáról” szóló híreket hétfői sajtótájékoztatóján Kovászna megye prefektusa. 

Codrin Munteanu úgy vélte, alaptalanul kelt társadalmi feszültségeket a Székely Mikó 

Kollégium ügye. A prefektus értelmezése szerint az épület tulajdonjogáról az Erdélyi 

Református Egyházkerület és a Székely Mikó Kollégium között van nézeteltérés, ezért 

bármilyen végleges bírósági ítélet születnék is, a tulajdonos vagy az egyik vagy a másik fél 

lehet. 

 

„Magyarnak lenni küldetés” 
2012. július 24. - Magyar Nemzet 

A Focus német hetilapnak adott interjút Orbán Viktor, ahol hangsúlyozta, hogy a magyar 

kormány minden antiszemita és romaellenes megnyilvánulással szemben fellép. Kiemelte, 

hogy nem szabad feloldódni egy „nemzetek feletti valamiben”, hanem meg kell őrizni a 

nyelvet, a kultúrát és a hagyományokat. „Én hazafi vagyok. Hiszek abban, hogy magyarnak 

lenni küldetés.” Áder János köztársasági elnök a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak 

nyilatkozta, hogy Magyarország a történelme, a jelene és a politikai céljai szempontjából a 

nyugati kultúrkör elválaszthatatlan részéhez tartozik. „Nincs Magyarország Európa nélkül, 

ahogy Európa sincs Magyarország nélkül.” 

 

Az RMDSZ is csatlakozik a tiltakozó megmozduláshoz 
2012. július 23. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A történelmi magyar egyházak mellett az RMDSZ is csatlakozott az Igazság Napja nevet 

viselő, a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen tiltakozó megmozduláshoz. 

Sántha Imre bikfalvi református lelkész szerint minden jó hiszemű embernek ott a helye 

szeptember elsején, de nem szeretné, ha politikai színezetet kapna a kezdeményezés. 
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http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=221256&lang=hun#221256
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65639
http://mno.hu/belfold/orban-tobb-dolog-kot-ossze-mint-amennyi-elvalaszt-1093760
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-rmdsz-is-csatlakozik-a-tiltakozo-megmozdulashoz
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Marosvásárhely: éleződik a vita az RMDSZ megyei és helyi vezetői között 
2012. július 23. – Krónika 

Cáfolta Benedek István marosvásárhelyi RMDSZ-elnök Brassai Zsombornak, a szövetség 

Maros megyei ügyvezető alelnökének azon állítását, hogy rendes vezetőség helyett öttagú 

bizottság vezetné a helyi szervezetet. „A híresztelések, és Brassai Zsombor ügyvezető 

alelnök zavaros, ellentmondásos és félretájékoztató nyilatkozatai ellenére van 

marosvásárhelyi RMDSZ, van annak elnöke, választmánya, van 13 körzete és a 

körzeteknek elnökei és tagjai” – jelentette ki Benedek István a Brassai nyilatkozatára 

reagálva. 

 

Orbán Viktor nem kukoricázik 
2012. július 23. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint Tusványoson “hiába ébreszt Orbán Viktor hangja. Hiába 

varrnak egy egész hetes programsorozatot a hétvégi beszédére, mintha egy teljes görög 

kórus vezetné fel az isteni, messzire (a fenyveseken túlra) visszhangzó hangját. Mintha 

lenne nemzeti kormány, nemzeti kormánykörök, és azoknak szabadságon lévő nemzeti 

dolgozóik, nemzeti vállalkozókkal, nemzeti alvállalkozókkal, kalácssütőkkel és 

kalácsevőkkel. És trikolórral is persze”. 

 

Tusványos a világ közepe 
2012. július 24. - Borsodi Attila - Magyar Nemzet 

Idén huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor. Most is, mint a korábbi években a magyar kormány több 

tagja is ellátogat a táborba. Többek között Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes is tart előadást, de a rendezvényen részt vesz Németh Zsolt és 

Gulyás Gergely is. 

 

Ott lesz Orbán a világ közepén 
2012. július 24. - Szőcs Levente - Népszabadság 

A 23. Bálványosi Szabadegyetemmel kapcsolatban írja a Népszabadság, hogy a korábbi 

évekkel ellentétben idén a magyar-román fél közötti párbeszéd helyett idén monológ lesz. 

A szervezők több magas rangú román politikust meghívtak azonban elutasító választ 

kaptak. Az elmúlt két évben sor került Orbán Viktor és Traian Basescu közötti találkozóra, 

mivel az államfőt felmentették tisztségéből idén nem kapott meghívót. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65641
http://manna.ro/velemeny/orban-viktor-nem-kukoricazik-2012-07-23.html
http://nol.hu/kulfold/20120724-ott_lesz_orban_a_vilag_kozepen
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Az állampolgárság rendezése nem oldja meg az alapproblémát 
2012. július 23. – bumm.sk, Magyar Hírlap  

A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos szerint a kettős állampolgárságra vonatkozó 

rendelkezések megváltoztatása sem oldja meg az alapproblémát: azt, hogy valaki, például a 

szlovákiai magyarok érzelmi okokból vennének fel egy másik állampolgárságot. 

 

A komáromi Orange-ban járt a Szlovák Megújhódási Mozgalom? 
2012. július 23. – bumm.sk, ujszo.com 

A Szlovák Megújhódási Mozgalom aktivistái a Facebook közösségi portálon jelentették be, 

hogy meggyőzték a komáromi Orange-üzletek dolgozóit, érdemes tudni szlovákul. Fotót is 

mellékeltek, ám az nem Komáromban készült. 

 

Nemzetpolitizálás - Kapocs, ami összeköt 
2012. július 23. – Csonka Ákos – Felvidék Ma 

Csonka Ákos írásában Gubík Lászlót, a Via Nova Ics elnökét idézte, aki szerint „a 

magyarországi politikusok közölték: a nemzetpolitikai alapkérdések többségében 

egyetértés van a Fidesz-KDNP és a Jobbik között, de a Jobbik bírálja a megvalósítások 

módját. Abban viszont minden jelenlévő egyetért, hogy a Via Nova ICS célkitűzéseit 

támogatni kell”. 

 

Két euróért magyar leszel! 
2012. július 23. – ujszo.com 

Barak László szerint „Azon agyalok szombattól, fontos vagyok-e én, mint szlovákiai, 

akarom mondani, felvidéki magyar. És ha igen, vajon kinek, miért... Miközben minimum 

neccesnek tartom, hogy ezért, mármint, hogy fontosnak tartsanak bizonyos körökben, no 

meg, hogy én, aki vagyok, önmagamat is fontosnak tarthassam, ahhoz illő és hasznos lenne 

betagozódnom azoknak a fontos felvidéki magyaroknak az éppen alakulóban levő 

„táborába”, akik most már pl. autós matricával hirdetik majd egy-egy felvidéki 

tájegységhez, egyszersmind a magyar nemzethez való tartozásukat”. 

 

Elhunyt Góbor Zoltán tartományi ombudsman-helyettes 
2012. július 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Újvidéken rövid betegség után 68 éves korában elhunyt Góbor Zoltán, a kisebbségi 

jogokkal foglalkozó tartományi ombudsman első helyettese. 

 

„Az Alkotmánybíróság nem korlátozta Vajdaság jogkörét” 
2012. július 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerbiai Alkotmánybíróság (USS) döntésével sem nem bővítette, sem nem szűkítette 

Vajdaság AT hatásköreit, állítja Dragiša Slijepčević, a testület elnöke. 
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http://www.bumm.sk/71228/az-allampolgarsag-rendezese-nem-oldja-meg-az-alapproblemat.html
http://www.bumm.sk/71231/a-komaromi-orange-ban-jart-a-szlovak-megujhodasi-mozgalom.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34911-nemzetpolitizalas-kapocs-ami-osszekot
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/07/23/ket-euroert-magyar-leszel
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13822/Elhunyt-Gobor-Zoltan-tartomanyi-ombudsman-helyettes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13821/Az-Alkotmanybirosag-nem-korlatozta-Vajdasag-jogkoret.html
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Az alkotmánybíróság mindössze megállapította, a tartomány illetékességét szabályozó 

törtvény mely szakaszai alkotmányellenesek, mondta Slijepčević. 

 

Nebojša Stefanović a szerbiai parlament elnöke 
2012. július 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Indulatoktól sem mentes vita után a szerbiai parlament új elnökévé ma Nebojša 

Stefanovićot, a Szerb Haladó Párt tisztségviselőjét választották. Stefanović elnökké 

választását a köztársasági parlament 142 képviselője támogatta, 48 ellenezte, 15-en pedig 

tartózkodtak. A VMSZ parlamenti képviselői is Nebojša Stevanovićra szavaztak. Pásztor 

Bálint, a VMSZ képviselői csoportjának vezetője azt mondta, "a VMSZ ugyan nem tagja a 

hatalmi többségnek, de így jelzi együttműködési készségét. A VMSZ kész támogatni 

minden olyan törvényt, amely az EU-felé vezet, amely hozzájárul a demokratizálódáshoz, 

az ipar és elsősorban a mezőgazdaság erősítéséhez, továbbá az emberi és kisebbségi jogok 

megőrzéséhez és növeléséhez". 

 

Miniszteri Ki kicsoda 
2012. július 23. – Pannon RTV 

Várhatóan péntekig megalakul az új szerb kormány. A Szerb Haladó Pártnak több olyan 

miniszterjelöltje is van, akik ismertek a nyilvánosság előtt, de ezelőtt még nem voltak a 

napi politika szereplői. A Szerbiai Szocialista Párt és az Egyesült Nyugdíjasok Pártja 

viszont tapasztalt párttagokat javasolt az új kormány vezető pozícióira.  

 

Nyelvtörvénytervezet á la Katerincsuk  
2012. július 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Előre kiszámítható volt: az új nyelvtörvény körüli nacionalista felbuzdulás nem ér véget a 

tiltakozó nyilatkozatokkal, sajtókampánnyal, valaki előbb-utóbb előáll egy újabb 

tervezettel. Legalább ennyire kézenfekvő az is, hogy a felkavart indulatok a nemzetiségeket 

is lépésekre késztetik. 

 

Népkultúra díj 2012-től 
2012. július 23. - Volksgruppen 

Burgenland tartomány idén először ítéli oda a Népkultúra díjat. A díjjal olyan 

egyesületeket és kezdeményezéseket ismernek el, amelyek a tartomány sokszínűségének és 

hagyományainak megőrzésére törekednek. Évente 6.000 euró értékben osztanak ki majd 

díjakat. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17035/Nebojsa-Stefanovic-a-szerbiai-parlament-elnoke.html
http://pannonrtv.com/web/?p=11244
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10034
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/168471/
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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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