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Lajčák: Logikátlan volt a Beneš-dekrétumokról szóló közmeghallgatás 
2013. július 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Különösnek és logikátlannak tartja Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter azt, hogy a 

Beneš-dekrétumokkal szemben kritikus hangvételű rendezvényre került sor kedden az 

Európai Parlament brüsszeli székházában. Miroslav Lajčák szerint a rendezvénnyel nyitott 

kapukat döngettek, mivel Szlovákia és Magyarország között már huzamosabb ideje 

minden kérdésben párbeszéd zajlik, így nincs szükség arra, hogy a két állam közötti 

dialógust az EP keretén belül zajló párbeszéd helyettesítse. 

 

EBESZ-tanácsadók az MKP székházában 
2013. július 10. – Felvidék Ma 

Knut Vollebaek, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

kisebbségügyi főbiztosa két tanácsadója, Veronika Kristková (jogi tanácsadó) és Stéphanie 

Marsal (politikai tanácsadó) kérésére találkozóra került sor az MKP székházában. A két 

tanácsadó a kisebbségi ügyekkel kapcsolatos fejleményekről érdeklődött az MKP 

elnökénél, Berényi Józsefnél. 

 

Támogatásra pályázhatnak a határon túli magyar társulatok 
2013. július 10. – MTI 

Magyarországi vendégjátékok szervezésére összesen 34,7 millió forint odaítéléséről 

döntött Halász János kultúráért felelős államtitkár. A támogatást határon túli magyar 

színházak és táncegyüttesek kapják. A magyarországi vendégjátékokat támogató 

pályázaton 23 szervezet indult. 

 

Az EMNP reményei szerint több mint száz településen lesz tüntetés a 
régióátszervezés ellen 
2013. július 10. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Az EMNP reményei szerint több mint száz erdélyi településen tartanak húszperces 

tüntetést július 20-án, helyi idő szerint 20 órától a régióátszervezési tervek ellen, az 

autonómia mellett - jelentette ki kolozsvári sajtótájékoztatón az EMNP elnöke. Toró T. 

Tibor elmondta: szerdáig negyven székelyföldi és 35 közép-erdélyi és partiumi településről 

jelezték, hogy megszervezik a helyi tüntetést. 

 

Az ügyészség megerősítette: álfeljelentő miatt zaklatják a magyar oktatókat 
2013. július 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem követettek el bűncselekményt azok a tanárok, aki a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóiként egy budapesti díjátadáson vettek 

részt a múlt év elején. A helyi bíróság mellett működő ügyészség szerdán közzétett 

megállapítása megerősíti az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) álláspontját, 
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mely szintén kimondta, hogy sem a Schmitt Pál, akkori köztársasági elnök által kitüntetett 

tagozatvezető, Szabó Béla, sem az őt elkísérő tizenegy kolléga nem ártotta magát 

semmiféle korrupciós ügybe, amikor az egyetemről egy napot hiányzott. Az ügyészségi 

okirat arról is beszámol, hogy a magyar pedagógusokat feljelentő, bizonyos Alexandru 

Popa orvos nem létező személy. 

 

Aláírásgyűjtés az Országháza előtt 
2013. július 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE), Budapesten 

tüntető aktivistái aláírásgyűjtéssel próbálják meggyőzni Áder János köztársasági elnököt 

és az Országgyűlést, hogy tűzze napirendre a MOGYE-n folyó törvénytelenségek 

megszüntetésének vitáját, és követelje Romániától az oktatási törvény betartását. 

 

Indulhatnak a mesterik a Sapientián 
2013. július 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Teljes értékű egyetem lettünk – szögezte le szerdán büszkén a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem rektora, Dávid László, utalva arra, hogy végre elindíthatták a 

mesterképzést az intézmény marosvásárhelyi és csíki karain – összesen hét szakra várják a 

felvételizőket. 

 

Sikeres a Márka neve: Háromszék 
2013. július 10. – Krónika 

Három dokumentumfilm, három hangverseny, egy helyitermék-vásár, két tanfolyam és 

három kiállítás valósult meg a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) által támogatott a 

Márka neve: Háromszék! támogatási program eredményeként. 

 

Tapasztalatszerzés a közigazgatásban 
2013. július 10. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Van érdeklődés az egyetemi hallgatókat és friss diplomásokat érintő, a Hargita megyei 

közgyűlés által idén először útjára indított gyakornoki program iránt – derül ki a megyei 

önkormányzat szerdai közleményéből. A Hargita Megyei Tanács és alintézményei idén 

összesen 53 gyakornokot fogadnak. 

 

EMNT: jövő héten adjuk át a magyarországi árvízkárosultaknak az 
adományokat 
2013. július 10. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Közleményben reagált Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 

elnöke az Új Magyar Szó portálon július 9-én Tőkéséket gazdagítja az árvízkárosultak 

pénze? címmel megjelent írásra. A közleményből kiderül, hogy az EMNT eddig 97 

adakozótól összesen 8099,10 lejt gyűjtött össze, ebből 3934,10 lej található a 

bankszámláján, 4165 lejt pedig EMNT-irodákban összesítettek készpénz formájában. Az 
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összegyűlt adományokat – a következő napokban befolyó összegekkel együtt – az EMNT 

képviselői a jövő hét elején személyesen adják át a dunabogdányi árvízkárosultaknak, az 

adakozók névsora kíséretében - közlik. 

 

Papp Z. Attila: a lényegen nem változtat, hogyan számoljuk a százalékokat 
2013. július 10. – transindex.ro 

Az oktatáspolitikai szakértő szerint az iskola szerkezetet át kell alakítani, különbséget kell 

tenni a szakiskolai és a szaklíceumi képzés között, illetve a szakképzést is modernizálni 

kellene. 

 

MPP: a nyár közepén nem a legideálisabb tüntetéseket szervezni 
2013. július 10. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Az autonómiát nem 20 perces flesh-mobokkal lehet elérni, az ilyen kezdeményezések csak 

lejáratják az ügyet, mert egy sikertelen akciót a román média kihasznál – olvasható az 

MPP Hargita megye szervezetének közleményében, amely az EMNP-nek a 

régióátszervezés elleni tüntetésre való felhívására reagál. 

 

Keresztély Irma: a rendszer egészén múlik az oktatás sikeressége 
2013. július 10. – transindex.ro, Erdély Fm 

Nem egy emberen múlik az oktatás sikeressége, hanem egy egész rendszer működésén - 

reagált Keresztély Irma a Kovászna megyei PNL elnökének nyilatkozatára, amely szerint a 

főtanfelügyelőt le kellene váltani a rossz érettségi eredmények miatt. A főtanfelügyelő az 

Erdély FM-nek elmondta, jó lett volna, ha a magyar diákok differenciált tételeket kaptak 

volna az érettségin. 

 

Fiatalok tanácskoztak a regionalizációról 
2013. július 10. – maszol.ro, Erdély Ma, Erdély Tv 

Az Itthon, fiatalon mozgalom szervezésében szakmai konferenciát tartottak Regionalizáció 

a fiatalok szemével tematikában július 9-én Kovászna Megye Tanácsának gyűléstermében. 

A mozgalom első országos rendezvényeként megtartott megbeszélésén magyarországi és 

erdélyi fiatal szakemberek, pártpolitikusok osztották meg véleményüket a tervezett 

regionális átszervezésről.  

 

Megkezdődött a Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképző  
2013. július 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megkezdte tevékenységét hétfőn a Bolyai Nyári Akadémia. A Romániai Magyar 

Dedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által szervezett pedagógus-továbbképző több 

helyszínen zajlik: Szovátán, a Teleki Oktatási Központban, Csíkszeredában, 

Székelyudvarhelyen és Kolozsváron.  
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Hat megyéből érkeznek diákok a Téglásba 
2013. július 10. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Az idén végzett nyolcadikosok számára tegnap zárult a középiskola-választás első 

felvonása. A jelek szerint közel hatvan diák jelölte be első opcióként a dévai Téglás Gábor 

Elméleti Líceumot.  

 

Ferdít a volt Maros megyei prefektus 
2013. július 10. – Krónika 

A történelmi tényeket elferdítve és magyar állami dokumentumokat szándékosan 

félremagyarázva próbált támadást indítani a magyar közösségtől a kommunizmus idején 

elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatása ellen Marius Paşcan Maros megyei demokrata-

liberális párti (PDL) szenátor. 

 

Aláírások a régiók ellen 
2013. július 10. – Krónika 

Aláírásgyűjtésbe kezd az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a kormány régiósítási terve 

ellen, elsősorban azok számára, akik nem tudnak részt venni az alakulat által 

kezdeményezett július 20-i tüntetéssorozaton, amelyre egyébként eddig 75 település 

igazolta vissza részvételét – jelentette be szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján Toró T 

Tibor, az EMNP elnöke. 

 

Kétnyelvű tábla figyelmeztet Nagyszombat megye határára 
2013. július 10. – bumm.sk, hirek.sk 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom tette közzé a hírt, mely szerint a magyarlakta 

térség újabb civil gerillaakcióra került sor. Somorja közelében kétnyelvű tábla figyelmeztet 

Nagyszombat megye határára. Egy hónappal ezelőtt Nagymegyer mellett helyeztek el 

hasonlóképpen magyar feliratot: az eredeti felületre ráragasztottak egy kétnyelvű szöveget, 

amit azóta a közútkezelő eltávolított róla. 

 

Integrált területi beruházás Párkányban, Ebeden és Esztergomban 
2013. július 10. – Felvidék Ma 

Az Ister-Granum Európai Területi Társulás (EGTC) szervezésében ünnepélyes keretek 

között bemutatták az első integrált területi beruházás (ITB) terveit, amelyek a következő 

években fokozatosan megvalósulhatnak Párkányban, Ebeden és Esztergomban. 

 

Őszig öt új határátkelő nyílik a szlovák-magyar határon 
2013. július 10. – InforRádió, Felvidék Ma 

Az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági 

államtitkár, aki beszélt a szlovák-magyar határszakaszon megnyitandó új átkelőkről is. 
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Mint ismert, a július 2-án Budapesten tartott szlovák-magyar csúcstalálkozón 

megállapodás született 25 új határátkelő megnyitásáról a 2014-2020-as időszakban. 

Ezekből öt már az idén őszig megnyílik. 

 

Több mint egy hónapja nem ülésezett a tanács Bácsföldváron 
2013. július 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Mivel több, mint egy hónapja nem ülésezett a helyi közösség tanácsa Bácsföldváron, a 

Vajdasági Magyar Szövetség bácsföldvári helyi szervezete azzal a kéréssel fordult a községi 

képviselő-testület elnökéhez: oszlassa fel a tanácsot, majd egy ideiglenes testület 

kinevezése után írjon ki rendkívüli helyi közösségi tanácsválasztást a faluban. 

 

Joó Horti: Bőven maradt szabad hely a középiskolák magyar tagozatain 
2013. július 10. – Vajdaság Ma 

Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke a beiratkozás 

első köre után felmerülő kérdésekre válaszolt a Vajdaság Mának adott interjúban. „Már 

most látjuk, hogy országos szinten és a magyar tagozaton is vannak olyan szakok, amelyek 

az első iratkozási körben megteltek, ezek elsősorban az egészségügyi középiskolák. Az 

összes többi szak – lévén, hogy túlkínálat volt – nem telt be, így lehetőség nyílik a további 

válogatásra” – mondta Joó Horti Lívia. 

 

Napi 80 fővel csökken Szerbia lakossága, egyre több az elnéptelenedő falu 
2013. július 10. – Pannon RTV 

Egyes statisztikai kimutatások szerint naponta 80 fővel csökken Szerbia lakossága. 

Vajdaság aprófalvai számára sokan a teljes kihalást jósolják. A Magyarkanizsa melletti 

Kishomok lakossága az elmúlt hatvan évben 70 százalékkal csökkent. A helyieknek 

egyelőre még megtartóerőt jelent a mezőgazdaság. 

 

Integrált turisztikai kerékpárutak fejlesztése az ukrán–magyar határ mentén 
2013. július 10. – Kárpátalja Ma 

Az Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda által indított „Integrált turisztikai kerékpárutak 

fejlesztése az ukrán–magyar határ mentén” elnevezésű projekt keretében európai uniós 

forrásból hét kilométer új kerékpárút készült el a biciklisek számára. Az így megépített 

Tiszabecs–Tiszaújlak határátkelőt Tiszabökénnyel, illetve a Beregsurány–Asztély 

határállomást Beregszásszal összekötő út a kerékpáros turizmus fejlődését, valamint a 

helyiek biztonságosabb közlekedését szolgálja. 
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A nyelvek iránti érdeklődés hozzáadott értékként jelentkezik 
2013. július 10. – Népújság 

A Tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban projekt keretében szervezett július 3-i 

konferencián Szlovákia, Ausztria, Olaszország, Magyarország és Szlovénia kisebbségi 

oktatási modelljei kerültek terítékre. 

 

Magyar központ Vukováron 
2013. július 10. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

2008-ban alakult meg a Vukovári Magyarok Egyesülete, amely az elmúlt években 

nagyszerű eredményeket ért el a magyar közösségi élet formálásában, hagyományok 

ápolásában. Tánccsoportjuk, énekkaruk működik, magyar nyelvtanfolyamot, 

rendezvényeket szerveznek. Aktívan részt vesznek a város és a megye kulturális életében. 

Legutóbb pedig a magyar kormány támogatásával saját ingatlant vásároltak. 

 

Élményekkel dúsítva mutatták be a magyar népi kultúrát a washingtoni 
National Mall parkban 
2013. július 10. – Nemzeti Regiszter 

Június 26-a és július 7-e között több százezer látogató élvezhette a washingtoni National 

Mall parkban a magyar népi kultúrát és annak minden színét, hangját, ízét, illatát, és 

mozdulatát. Az 1967 óta, Washingtonban évente megrendezett Smithsonian Folklife 

Festival a nemzetközi népi hagyományokat mutatja be élő környezetbe helyezve. Az idei 

fesztivál egyik kiemelt témája a „Magyar örökség: Az újjáéledés gyökerei” volt. 

 

Amerikába jöttünk 
2013. július 11. – Balla Eszter – Heti Válasz 

Magyarország volt a díszvendége az idei Smithsonian Folklife Festival-nak, ahol komoly 

médiafigyelem és vastaps üdvözölte hazánkat. Szapáry György washingtoni nagykövet 

kiemelkedő sikernek tartja a fesztivált, ahol a művészi koncepciót a Balassi Intézetet 

dicséri. Elmondása szerint július 4-e volt a csúcspontja a fesztiválnak, amikor is mintegy 

egymillió ember ismerkedhetett a magyar népi kultúrával. 
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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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