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Németh Zsolt: vonzó jövőképet kell kialakítani a külhoni magyarság számára 
2013. július 5. – MTI, Kormány.hu, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet 

Mivel a nemzetpolitika és a szomszédságpolitika elválaszthatatlan egymástól, a határon 

túli magyarok elemi érdeke, hogy Magyarország szomszédságpolitikája sikeres legyen - 

jelentette ki Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken 

Felsőszinevéren, a XXI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen tartott vitaindító 

előadásában. A Választások, eredmények, lehetőségek a Kárpát-medencében című, 

külhoni magyar politikusok részvételével rendezett tanácskozáson Németh Zsolt elemezte 

a magyar kormány nemzet- és szomszédságpolitika terén eddig elért eredményeit, s 

vázolta a jövő feladatait. 

 

Európának csak akkor van jövője, ha összetartó nemzetek alkotják 
2013. július 5. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

Európának csak akkor van jövője, ha összetartó nemzetek alkotják - mondta Navracsics 

Tibor miniszterelnök-helyettes a sólyi református templom nemzeti emlékhellyé 

nyilvánításának ünnepségén, valamint kisbaconi magyarok állampolgári eskütételén 

Sólyban szombaton. Navracsics Tibor a 39 székelyföldi, kisbaconi állampolgári esküt 

tevőnek azt mondta, soha senki számára nem volt kétséges, hogy önök nem ma váltak 

magyar állampolgárrá, hanem mindig is a magyar nemzet tagjai voltak. Ezért a mai 

állampolgári eskü szimbolikus, de ugyanakkor erőt ad mindannyiunk számára - tette 

hozzá. 

 

Kövér László Amerikában élő magyar származású fiatalokat fogadott 
2013. július 5. – Nemzeti Regiszter 

Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalokat fogadott Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben. A házelnök a találkozón a beszámoló 

szerint a magyar nemzet legfőbb erényei között említette azt, hogy túlélte az elmúlt ötszáz 

évet, Trianont, a kommunizmus évtizedeit. „Ez az a szellemiség és erő, amit kincsként kell 

megőriznünk, ami a legfőbb erőforrásunk a jövőre nézve” - olvasható a közleményben. 

 

EU-tábor: ideje, hogy az erdélyi magyarság is beleszóljon az új EU 
kialakításába 
2013. július 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

A jövő Európájának össze kell hangolnia politikáját és egységes elveket kell kialakítania, 

hogy megfelelő válaszokat tudjon adni a kihívásokra – mondta az EU-táborban tartott 

előadásában Markó Béla. Az RMDSZ szenátora szerint ugyanakkor sajátos, történelmi 

kérdés, hogy mi lesz a különböző európai etnikumokkal, kultúrákkal, nemzetekkel, 
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http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-vonzo-jovokepet-kell-kialakitani-a-kulhoni-magyarsag-szamara
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hirek/europanak-csak-akkor-van-jovoje-ha-osszetarto-nemzetek-alkotjak
http://www.nemzetiregiszter.hu/kover-laszlo-amerikaban-elo-magyar-szarmazasu-fiatalokat-fogadott
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20730
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20730
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népekkel, nyelvekkel, hogy lehet egységesíteni egy ilyen Európát úgy, hogy ezek a kultúrák 

a maguk önállóságát, sajátosságukat meg tudják őrizni. 

 

Mikó-ügy: nem kíván újabb bizonyítékokat megvizsgálni a legfelsőbb bíróság 
2013. július 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

A legfelsőbb bíróság nem kíván újabb bizonyítékokat megvizsgálni, tanúkat meghallgatni, 

szakértői jelentéseket elkészíttetni a Mikó-perben - tudta meg pénteken az MTI az 

igazságügyi intézmény sajtóosztályától. Markó Attila parlamenti képviselő, a per egyik 

vádlottja az MTI-nek valószínűsítette, hogy már a következő, október 10-i tárgyalás végén 

jogerős ítélet születik a perben. 

 

Toró: meg kell találni a kuruc-labanc ellentétpár egészséges egyensúlyát 
2013. július 5. – Erdély Ma 

„Az erdélyi magyar politikai mező jelenleg plurális és aszimmetrikus, a domináns párt az 

RMDSZ, amely a magyar-magyar versenyben a szavazatoknak közel 85 százalékát érte el, 

míg az Erdélyi Magyar Néppárt a 15 százalékos eredményével arról győzött meg, hogy 

folytatni kell, amíg a helyzet kiegyensúlyozott nem lesz, mert ez a nemzetpolitika 

eredményességének a kulcsa” – jelentette ki Toró T. Tibor pénteken Kárpátalján. 

 

Magyarországi fiatal is jelentkezett gyakornoknak 
2013. július 5. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Összesen 16 fiatal vesz részt a háromszéki RMDSZ által indított gyakornoki programban. 

Legtöbben háromszékiek, de vannak jelentkezők Hargita és Maros megyékbő, illetve 

Budapestről is.   

 

Népszámlálás: a hargitaiak 85 százaléka Magyar 
2013. július 5. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A 2011-es népszámlálás és lakásösszeírás hivatalos adatai szerint Hargita megye lakossága 

310 867 fő volt a cenzus időszakában. A magyarság számaránya 85,21 százalék, a 

románságé pedig 12,96%. 

 

Népszámlálás: Háromszéken is csökkent a népesség 
2013. július 5. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Közel tizenkét és félezerrel csökkent Háromszék lakossága tíz év alatt a pénteken 

nyilvánosságra hozott végleges népszámlálási adatok értelmében. A statisztikai adatok 

több érdekes részlettel is szolgálnak. 

 

Közel másfélezer aláírás a városzászlóért 
2013. július 5. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A jelek szerint Sepsiszentgyörgyön viszonylag sokaknak számít, hogy mi lesz a városzászló 

sorsa, ugyanis egy hét alatt közel ezerötszáz aláírás gyűlt össze a lobogó ügyében. Az 
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RMDSZ a továbbiakban csak a Martinovics utcai székházban fogadja az aláírni 

szándékozókat. 

 

Temes lakossága nőtt, a magyarság lélekszáma drámaian csökkent 
2013. július 6. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Sorin Belea, a Temes Megyei Statisztikai Igazgatóság főnöke pénteken bemutatta a 

sajtónak a 2011. évi népszámlálás hivatalos eredményeit, Temes megye és a Nyugati Régió 

stabil lakosságára vonatkozó adatokat.  

 

RMDSZ: diszkriminálja a magyar betegeket és a magyar orvosképzést a nyelvi 
korlátozás 
2013. július 6. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál tett feljelentést a Romániai Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) amiatt, hogy az orvostanhallgatóknak csak románul szabad 

kommunikálniuk a páciensekkel – közölte az RMDSZ pénteki hírlevelében. Az RMDSZ 

Mikó Imre jogvédelmi szolgálatához lakossági panasz érkezett arról, hogy a – romániai 

egyetemeket akkreditáló – Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) írásban 

rögzítette: az orvostanhallgatóknak a pácienssel románul kell kommunikálniuk. 

 

Örül a Velencei Bizottság az alkotmánymódosítás esetleges elhalasztásának 
2013. július 6. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az alkotmány tervezett módosítása kapcsán tett kétnapos bukaresti látogatásuk végén a 

Velencei Bizottság (az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete) tagjai 

sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Thomas Markert titkár kijelentette: örül, hogy kevés 

az esélye az alaptörvény idei módosításának, mert akkor több idő lesz a javasolt tervezet 

megvitatására. 

 

A Velencei Bizottság képviseletével találkozott az RMDSZ 
2013. július 6. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Velencei Bizottság, az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó 

szervének 6 bizottsági tagjával találkozott az RMDSZ küldöttsége, július 4-én Bukarestben. 

A Romániába látogató 6 fős bizottsági képviselet minden politikai párttal konzultációt 

folytatott az Alkotmánymódosító javaslatokat illetően. 

 

Bevonnák a Brassó megyei magyarságot is a Székelyföld-Szórvány Programba 
2013. július 6. – transindex.ro 

Az Összetartozunk Székelyföld-Szórvány Partnerségi Program felelősei a négynapos 

szórványkörút után Brassóba is ellátogattak, ahol a megyei RMDSZ elöljáróival, helyi 

kultúrszervezőkkel találkoztak az RMDSZ Brassó megyei szervezetének székházában. A 

brassói találkozást megelőzően - a szórványkörút végső állomásaként -, a program felelősei 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144821&cim=temes_lakossaga_nott_a_magyarsag_lelekszama_dramaian_csokkent
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144834&cim=rmdsz_diszkriminalja_a_magyar_betegeket_es_a_magyar_orvoskepzest_a_nyelvi_korlatozas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144834&cim=rmdsz_diszkriminalja_a_magyar_betegeket_es_a_magyar_orvoskepzest_a_nyelvi_korlatozas
http://itthon.transindex.ro/?hir=33432
http://itthon.transindex.ro/?hir=33434
http://itthon.transindex.ro/?hir=33435
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már beszélgettek Szegedi László református esperessel a Kőhalom környéki magyarság 

fennmaradási küzdelmeiről, együttműködési lehetőségekről. 

 

Népszámlálás: további magyar térvesztés Maros megyében 
2013. július 6. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Újabb harmincezer fővel csökkent a magyarság létszáma a 2011-es népszámlálás végleges 

adatai szerint Maros megyében. Marosvásárhelyen 42,8 százalékra csökkent a számarány, 

ami 2001-hez képest közel négy százalékos térvesztés. 

 

Magyar utcaneveket használnak Kibéden 
2013. július 6. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro, Krónika 

Mintegy két hete több mint kéttucatnyi utcára kerültek ki magyar névtáblák Kibéden. A 

kék-fehér feliratos táblák a faluban használatos magyar neveket tüntetik fel, csupán a 

térmegnevezések (például utca) kétnyelvűek. 

 

A regionalizációról tartanak konferenciát fiataloknak Sepsiszentgyörgyön 
2013. július 7. – transindex.ro 

Július 9-én, Sepsiszentgyörgyön, az Itthon, fiatalon mozgalom megszervezi a 

Regionalizáció a fiatalok szemével című konferenciát. "Az Itthon, fiatalon mozgalom 

célként tűzte ki az erdélyi magyar ifjúságpolitikának a szakmai alapokra való helyezését. 

Ennek mentén szervezzük meg az első országos rendezvényünket, amelynek központi 

tematikája a regionális átszervezés" - közlik a rendezvény szervezői. 

 

Washington restitúciót kér Bukaresttől 
2013. július 7. – Krónika 

A washingtoni kongresszus húsz tagja az amerikai külügyminiszterhez címzett levélben 

vádolta meg Romániát azzal, hogy nem hajlandó visszaszolgáltatni a kommunista 

diktatúra idején elkobzott ingatlanokat a zsidó és a magyar közösségnek írta pénteken a 

The Washington Times online kiadása. 

 

Régiók Bizottsága: nincs baj az etnikai autonómiával 
2013. július 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az etnikai autonómia nincs ellentmondásban a jogállamisággal - mutatott rá Bukarestben 

Ramón Luis Valcárcel Siso, a Régiók Bizottságának elnöke pénteken. Az Európai Unió 

regionális ügyekben illetékes konzultatív testületének Romániában tartózkodó elnökét egy 

sajtóértekezleten kérdezték meg, mi a véleménye arról, hogy a romániai magyarok etnikai 

alapon akarnak területi autonómiát a Székelyföldön. "Nem kell problémát csinálni egy 

régió autonómiájából. Az etnikai autonómia összhangban van azzal, illetve nem mond 

ellent annak, hogy jogállamban élünk" - válaszolta Valcárcel. 
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Közvetítést vállal az SZNT 
2013. július 7. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közvetítői szerepet vállal a magyar politikai alakulatok 

között, hogy rábírja azokat, vegyenek valamennyien részt az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által július 20-ra bejelentett, 

várhatóan mintegy száz erdélyi településen sorra kerülő tüntetéseken – idézte az Agerpres 

hírügynökség Izsák Balázs pénteki marosvásárhelyi bejelentését. 

 

Csíkszereda: elsőbbséget a román feliratnak! 
2013. július 7. – Krónika 

A Hargita Megyei Törvényszék ítélete értelmében Csíkszeredában ki kell cserélni azokat az 

útjelző közlekedési táblákat, amelyeken előbb magyarul szerepeltek a településnevek. A 

csíkszeredai városi közgyűlést és Ráduly Róbert Kálmánt, a székelyföldi város 

polgármesterét Adrian Jean Andrei, Hargita megye prefektusa perelte be februárban a 

kétnyelvű útjelző táblák miatt, amelyeken felül szerepelt a települések magyar 

megnevezése, alul pedig a román megnevezés. 

 

Regionalizáció, nőszervezet, metropolisz övezet az EU Tábor utolsó napján 
2013. július 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

Marosfőn Csutak István, Pataki Csaba és Borboly Csaba a regionalizációról, Horváth Anna 

és Peti András a metropolisz övezetekről beszélt, és a székelyföldi diákigazolványt is 

bemutatták. 

 

Sógor Csaba: elfogult és nem pártatlan a Tavares-jelentés 
2013. július 7. – Erdély Ma, Duna Tv 

Felületesen dolgoztak, és nem volt pártatlan a Tavares-jelentés- hez adatokat gyűjtő 

delegáció munkája, nyilatkozta Sógor Csaba, az RMDSZ EP képviselője, aki maga is részt 

vett a bizottság munkájában. Sógor azt mondja: a jelentés elfogult, gond volt a bizottság 

szakmaiságával, nem találkozhattak egyetlen roma, zsidó, vagy más kisebbség 

képviselőjével sem. 

 

Jó tett helyébe büntetést várj 
2013. július 7. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

A Kultúrpalota és a Városháza termeinek elnevezése elleni tiltakozást az elmúlt hét 

folyamán egy civil kezdeményezés is segítette Marosvásárhelyen, az akció 

kezdeményezőjét azonban pénzbírsággal illette a helyi rendőrség. Az okok között az is 

elhangzott, hogy olyasmit osztogatott, amit nem kellett volna. 
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http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=144891&cim=sogor_csaba_elfogult_es_nem_partatlan_a_tavares_jelentes_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/jo-tett-helyebe-buntetest-varj


 

 

 

 

 

 
7 

A Bolyai a legjobb magyar tannyelvű középiskola 
2013. július 7. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A legjobb magyar nyelvű középiskolának számít Romániában a Bolyai Farkas Elméleti 

Gimnázium, igaz ugyan, hogy Maros megyében csak a dobogó második fokára került. Az 

ország iskoláinak toplistáját az admitereliceu.ro honlap állította össze a 2012-es bejutási 

átlag, az érettségi átlag és a tantárgyversenyeken elért eredmények alapján. 

 

Első kézből: tanácskozás Gyergyóremetén 
2013. július 7. – Pethő Melánia – szekelyhon.ro 

Az Európai Unió stratégiájának irányelveiről, aktuális és jövőbeni pályázati lehetőségekről 

tudhattak meg többet azok, akik részt vettek a Gyergyóremete Polgármesteri Hivatalában 

tartott pénteki tanácskozáson. A többnyire önkormányzati képviselőkből álló közönséget 

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, Moldován József parlamenti képviselő és 

Veres-Nagy Tímea, a PONT csoport pályázati szakértője tájékoztatta. 

 

SDKÚ-DS: Nem állunk be Hrušovský mögé 
2013. július 5. – Felvidék Ma 

Az SDKÚ-DS egyelőre nem kívánja támogatni a KDH és a Most-Híd közös jelöltjét, Pavol 

Hrušovskýt az államfőválasztáson – jelentette be a párt alelnöke, Ivan Štefanec. 

 

Čaplovič: ősszlovákok is éltek a Nagymorva Birodalomban 
2013. július 5. – hirek.sk 

Dušan Čaplovič oktatási miniszter szerint a szlovákok Nagymorva Birodalomban élő őseit 

ősszlovákoknak lehet nevezni, de tudatosítani kell, hogy mai értelemben nem alkottak 

nemzetet. „Beszélhetünk ősszlovákokról, hiszen a magyarok ősmagyarokról, a németek  

ónémetekről, a csehek pedig ócsehekről beszélnek” - magyarázta Dušan Čaplovič Szent 

Cirill és Metód ünnepe alkalmából. 

 

Leporolná a kisebbségi önkormányzati modelleket az MKP 
2013. július 6. – bumm.sk, hirek.sk 

Magyar Közösség Pártja az év végéig szeretné bemutatni a szlovákiai kisebbségi 

önkormányzatok működésével kapcsolatos javaslatait. A párt a kilencvenes évek elején 

született modelleket szeretné aktualizálni – tájékoztatott Berényi József, az MKP elnöke. 

„Örülünk, hogy mások is úgy látják, működő modellek lehetnek a kisebbségi 

önkormányzatok Szlovákiában. Ezek a nemzeti identitás megőrzése mellett integráló 

eszközként is működhetnek” – mondta Berényi. A pártelnök a ruszinok hasonló 

elképzelésére reagált, amelyet a Szlovákiai Ruszinok Kerekasztala múlt heti 

ülésén mutattak be Eperjesen. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-legjobb-magyar-tannyelvu-kozepiskola-lett-a-bolyai
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/elso-kezbol-tanacskozas-remeten
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/40534-sdku-ds-nem-allunk-be-hrusovsky-moge
http://www.hirek.sk/belfold/20130705124406/Caplovic-osszlovakok-is-eltek-a-Nagymorva-Birodalomban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130706153221/Leporolna-a-kisebbsegi-onkormanyzati-modelleket-az-MKP.html
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A Híd nem módosítaná az állampolgársági törvényt, a Smerre hagyja 
2013. július 6. – Felvidék Ma, Új Szó 

Az ellenzéki Híd nem készít módosító javaslatot az állampolgársági törvényhez, mivel 

szerintük ez a kormányzó Smer felelőssége. A párt alelnöke, Simon Zsolt szerint 

egyértelmű, hogy a törvényjavaslat rossz, és alkotmányellenes, de figyelembe kell venni a 

parlamenti matematikát is. „Nincs nagy értelme saját javaslatokkal előállni, a 

törvénymódosítások sikeres ugyanis a Smeren múlik” – mondta Simon. 

 

MKP-s vezető is kiáll Hégli mellett 
2013. július 6. – bumm.sk 

Petheő Attila, az MKP Komáromi járási elnöke is kiáll az Ifjú Szívek menesztett igazgatója 

mellett. Szerinte Hégli Dusán jó szakember. Héglit két héttel ezelőtt a múlt héten 

menesztette váratlanul Igor Federič, a kormányhivatal vezetője. Az üggyel kapcsolatosan a 

Híd párt, majd később a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala is tiltakozott. 

 

Cirillre és Metódra emlékeztek Pálházán 
2013. július 6. – bumm.sk, hirek.sk 

Pálházán rendezték meg az idén a magyarországi szlovákok napját, amelyet Szent Cirillre 

és Metódra emlékezve, a július 5-i szlovákiai állami ünnephez kötődően minden év július 

első szombatján tartanak meg. A magyar-szlovák határ mentén lévő, Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei település római katolikus templomában megtartott ökumenikus 

istentiszteletet követő beszédében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a két 

ország, a két nép közötti barátság és bizalom fontosságát hangsúlyozta. 

 

Az autonómiáról tartottak fórumot Nagykaposon 
2013. július 6. – Felvidék Ma 

Autonómia-modellek Európában, kilátások az önrendelkezésre Felvidéken címmel 

szervezett előadást és beszélgetést a Via Nova ICS a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. 

A június 30-án megtartott esemény előadója Vass István politológus, az Ifjúsági 

Kereszténydemokrata Szövetség nemzetpolitikai munkacsoportjának tagja volt. 

 

Martfeszt, a nemzetpolitika jegyében 
2013. július 6. – Felvidék Ma 

A Via Nova ICs által szervezett I. Martosi Szabadegyetemen nem lesz hiány a szervezet 

egyik fő profiljából, a nemzetpolitikából. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/07/06/a-hid-nem-modositana-az-allampolgarsagi-torvenyt-a-smerre-hagyja
http://www.bumm.sk/84211/mkp-s-vezeto-is-kiall-hegli-mellett.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130706171910/Cirillre-es-Metodra-emlekeztek-Palhazan.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40558-az-autonomiarol-tartottak-forumot-nagykaposon
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/40549-martfeszt-a-nemzetpolitika-jegyeben
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Városi vezetők látogatása a Szabadkai Rádió új székházában 
2013. július 5. – Vajdaság Ma 

Látogatást tett a Szabadkai Rádió új székházában Modest Dulić polgármester, Kern Sólya 

Mária, a városi képviselő-testület elnök asszonya, illetve Bús Ottó, a városi tanács 

tájékoztatással megbízott tagja. A vendégek az intézmény igazgatójával, Toni Bedalovval 

folytatott megbeszélés után meglátogatták a szerkesztőségeket, illetve a még kialakítás 

alatt levő stúdiókat. 

 

A pótköltségvetés diszkriminálja a Vajdasági RTV-t 
2013. július 5. – Vajdaság Ma 

A pénteken elfogadott köztársasági pótköltségvetés 2,4 milliárd dinárt irányoz elő a 

Szerbiai Rádió és Televízió számára, a Vajdasági Rádió és Televízió viszont egyáltalán nem 

szerepel a költségvetési tételek között. A Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) 

és a Vajdasági Újságírók Független Egyesület (NDNV) felszólította az államot, hogy 

sürgősen teremtsen egyforma feltételeket a belgrádi és az újvidéki székhelyű közszolgálati 

médiaház számára. 

 

Szabadka: Kezdeményezik az orosz nyelv újbóli iskolai oktatását 
2013. július 5. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Oroszok Pártjának szabadkai városi bizottsága kezdeményezi, hogy az orosz 

nyelvű oktatást ismét vezessék be a helyi általános és középiskolákban, közli a 

subotica.com. Aleksandra Bukvić, a párt elnöke elmondta, tárgyalt Modest Dulić 

polgármesterrel, valamint dr. Etela Jerinkićtyel, a szabadkai városi tanács oktatási 

ügyekkel megbízott tagjával, s kedvező válaszokat kapott. Még Žarko Obradović oktatási 

miniszter reakciójára várnak. 

 

Dombos 2013 
2013. július 6. – Magyar Szó 

Péntek este Kishegyesen, a Hegyalja utcában lévő löszfal tövében elkezdődött a XIII. 

Dombos Fest. Ezúttal elmaradt a hivatalos megnyitó, s a program is szerényebb, ami nem 

véletlen. A várt támogatások egy része elmaradt - mondta el a sajtó képviselőinek Horváth 

László, a fesztivál főszervezője. 

 

A bizalomtőke duzzasztása közös feladat 
2013. július 7. – Magyar Szó 

Június 28-án Budapesten Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke vehette át a 

Lőrincz Csaba-díjat a vajdasági magyarságért folytatott kitartó tevékenységéért. Korhecz 

Tamás a Magyar szónak arról nyilatkozott, hogy miképpen fogadta az elismerést, de 

természetesen körbejártuk a szerbiai parlamenti nyilatkozatot, valamint a történelmi 

szerb–magyar megbékélés témáját is, végül pedig az MNT utóbbi három éve vált elemzés 

tárgyául. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15708/Varosi-vezetok-latogatasa-a-Szabadkai-Radio-uj-szekhazaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15709/A-potkoltsegvetes-diszkriminalja-a-Vajdasagi-RTV-t.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15711/Szabadka-Kezdemenyezik-az-orosz-nyelv-ujboli-iskolai-oktatasat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2026/kultura_zene/98808/Dombos-2013.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2027/hetvege/98790/A-bizalomt%C5%91ke-duzzaszt%C3%A1sa-k%C3%B6z%C3%B6s-feladat.htm
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Lényegi változások várhatók a kormányon belül 
2013. július 7. – Pannon RTV 

A kormányt nemcsak átkozmetikázzuk az átalakítás során, hanem minőségi változások is 

történnek majd – mondta Ivica Dačić. A szerb kormányfő kiemelte, a kormánykoalíció 

tagjaival nemcsak a személycserékről, hanem a kormány feladatairól és terveiről is 

beszélni fognak. A személycserék mellett új célokat is kitűzünk – mondta Aleksandar 

Vučić miniszterelnök-helyettes is. A Szerb Haladó Párt elnöke szerint a kormány már 

beváltotta ígéreteinek egy részét azzal, hogy megkapta az EU-s előcsatlakozási tárgyalások 

időpontját. Hangsúlyozta: tovább kell haladni az integrációs folyamattal, és más 

országokkal is erősíteni kell az együttműködést. 

 

A magyar konzulátusok közel 140 ezer vízumot adtak ki az ukrán 
állampolgároknak 
Tavaly Magyarország több mint 170 ezer schengeni vízumot adott ki ukrán 

állampolgároknak – számolt be Bayer Mihály, a Magyar Köztársaság kijevi nagykövete az 

Ohljadacsnak adott interjúban. 

 

Magyarországi és kárpátaljai szakemberek a digitális átállásról 
2013. július 7. – MTI, Kárpátalja Ma 

A magyarországi digitális átállás kárpátaljai magyarságot érintő hatásait és a határon túli 

magyarságnak a magyar közmédiában való megjelenítését vitatták meg anyaországi és 

kárpátaljai szakemberek szombaton Felsőszinevéren, a XXI. Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetem zárónapján. A kárpátaljai magyarság számára nagy problémát okozhat 

ősztől a magyarországi digitális átállás az anyaországi tévéadások vételét illetően. 

 

Újabb projektek vannak kilátásban 
2013. július 5. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a közelmúltban néhány sikeres, 

az Európai Unió által finanszírozott projektet valósított meg. Ilyen például az „Élő 

örökségünk” című és a még jelenleg is megvalósítás alatt levő oktatási projekt, amely a 

kétnyelvű oktatás fejlesztését szorgalmazza. Most újabb projektek vannak kilátásban, 

jelentette be Horváth Ferenc elnök, a közösség tanácsának legutóbbi ülésén. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=69609
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/20323-a-magyar-konzulatusok-kozel-140-ezer-vizumot-adtak-ki-az-ukran-allampolgaroknak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/20323-a-magyar-konzulatusok-kozel-140-ezer-vizumot-adtak-ki-az-ukran-allampolgaroknak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/20392-a-xxi-karpataljai-nyari-szabadegyetem-zaro-napja
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6633
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Gyere Velem(be), hiszen összetartozunk! 
2013. július 6. – RTV Slovenija Hidak 

A velemi Alkotóház ideális bázisa azon ifjúsági tábornak, amely a héten zajlik a Kárpát-

medencéből érkezők részére. Az Összetartozunk elnevezésű tábort a Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet szervezte meg immár ötödik alkalommal. 

 

Nyári programok a BMKE-nél 
2013. július 5. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyáron magyar nyelvi programokat szervez 

fiataloknak. A már hagyományos balatoni nyelvtáboron túl augusztusban ismét magyar 

tanfolyamokra kerül sor. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyári nyelvtáborában a 

gyerekeknek ismét lehetőségük lesz a szünidőben, a Balaton parton a magyar nyelv játékos 

elsajátítására és gyakorlására. 

 

Mozgolódás Csehországban - Saját parlamentet akarnak a morvák 
2013. július 5. – hirek.sk 

Hivatalosan el nem ismert morva zászlókat tűztek ki pénteken több mint 750 

morvaországi település polgármesteri hivatalára Cirill és Metód hittérítők napján, a Cseh 

Köztársaság nemzeti ünnepén. Az akciót, amelynek célja felhívni a lakosság figyelmét 

Morvaország hagyományaira, kultúrájára és történelmére, 2010-ben szervezték meg 

először a Morva Nemzeti Közösség és néhány diákszervezet kezdeményezésére. Cirill és 

Metód Morvaország védőszentjei.  

 

Divat a magyar Washingtonban 
2013. július 5. – Nemzeti Regiszter 

Hrivnák Tünde és Molnár-Madarász Melinda, Meyke kalocsai, matyó, kalotaszegi és 

torockói motívumokat felhasználó kollekcióival mutatkozott be a Smithsonian Folklife 

Festival divatbemutatóján. 

 

Világelső magyar cserkészek 
2013. július 6. – Nemzeti Regiszter 

Először a világon és a magyar nemzetközösségben, cserkészfiatalok vállaltak 

„keresztszülőséget” Csaba testvér Dévai Szent Ferenc Alapítványban. A cserkészmunkán és 

a cserkészpróbákon kívül önként munkálkodnak azon, hogy saját erejükből, négyen 

összefogva, apró munkák keresetéből, zsebpénzből összegyűjtsék az évi ötszás dollárt. Ezt 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

C
se

h
o

rs
zá

g
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6641
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/185001/
http://www.hirek.sk/kulfold/20130705111223/Mozgolodas-Csehorszagban-Sajat-parlamentet-akarnak-a-morvak.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/divat-a-magyar-washingtonban
http://www.nemzetiregiszter.hu/vilagelso-magyar-cserkeszek


 

 

 

 

 

 
12 

az összeget a szülők és a Fenntartó Testület kölcsönzi számukra. A helyszín Melbourne, a 

63. számú Tormay Cecil leánycserkészcsapat. 

 

Bál a Laguna Woods-i magyar klubban 
2013. július 6. – Nemzeti Regiszter 

Június 23-án Laguna Woodsban szép sikerrel zajlott a magyar klub zenés vacsorája, 

amelyen szép számmal jelentek meg Orange Countyban élő magyarok. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/bal-a-laguna-woods-i-magyar-klubban


 

 

 

 

 

 
13 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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