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Navracsics: a legjobb év a kultúrdiplomáciában 
2013.július.11 – mno.hu; kormany.hu; hirado.hu; Magyar Hírlap; Magyar Nemzet 
Fennállásának kezdete óta a legsikeresebb évet zárta a Balassi Intézet – vélekedett a 

külföldi magyar kulturális intézetek éves vezetői találkozóján a Budapest Music Centerben 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. Az évadot Hatos Pál, az intézet főigazgatója 

értékelte, aki többek között a könyvvásárokon való részvételt, a Linzi Magyar Napokat és a 

most lezajlott Smithsonian Folklife Festival magyar díszvendégségét emelte ki. 
 
Répás: Mi csak azt kérjük az EU-tól, hogy ne alkalmazzon kettős mércét 
2013. július 11. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió 

Július 8-án elkezdődött a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem Piliscsabán. 

Ennek kapcsán Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Kossuth 

Rádióban a kisebbségvédelem európai uniós lehetőségeiről beszélt. „Sajnos az Európai 

Unió nem ismeri a kisebbségvédelmet olyan formában, mint ahogyan azt mi szeretnénk” – 

nyilatkozta Répás Zsuzsanna, helyettes államtitkár.  Az utóbbi időben azonban történtek 

előrelépések is, a Lisszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta megalkotása ebbe az irányba 

mutat” – tette hozzá. 

 
A kormány mindent megtesz a hatékony határon átnyúló társulásokért 
2013. július 11. – MTI, hirado.hu 

A kormány mindent megtesz, hogy hatékony legyen az Európai Területi Társulások (ETT) 

rendszere, és a határon átnyúló kezdeményezésekben Magyarország továbbra is úttörőnek 

számítson - jelentette ki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti 

államtitkára. A határon átnyúló megyerendszerről és az önkormányzati jogalkotásról szóló 

konferencián Rétvári Bence fontosnak nevezte ezeknek az együttműködések támogatását, 

megerősítését. 

 

Dragnea két régiót alakítana Délkelet-Erdélyben 
2013. július 11. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Két régióra osztaná a délkelet-erdélyi megyéket Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes, 

régiófejlesztési tárcavezető. Az illetékes csütörtökön Nagyszebenben úgy nyilatkozott: 

elképzelése szerint Szeben, Fehér és Maros megye, illetve Brassó, Hargita és Kovászna 

megye alkotnának egy-egy régiót. 

 

Félezren a Bolyai Nyári Akadémián 
2013. július 11. – Krónika, maszol.ro 

Több mint ötszáz pedagógus jelentkezett a Bolyai Nyári Akadémia továbbképző 

rendezvényeire, az eseménysorozat főhete július 15-én, hétfőn rajtol. Ezen a héten lesz 

ugyanakkor a legtöbb képzés is, ekkor több mint négyszázan vesznek részt a programokon. 

Mint Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://mno.hu/grund/navracsics-a-legjobb-ev-a-kulturdiplomaciaban-1172154
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/40660-repas-mi-csak-azt-kerjuk-az-eu-tol-hogy-ne-alkalmazzon-kettos-mercet
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/11/13/A_kormany_mindent_megtesz_hogy_hatekonyak_legyenek_a.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/dragnea-ket-regiot-alakitana-delkelet-erdelyben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/felezren-a-bolyai-nyari-akademian
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elnöke elmondta, az aktualitás mellett a gyermekközpontúságot és az élményközpontú 

oktatást tartották szem előtt a Bolyai Nyári Akadémia témáinak a meghatározásánál. 

 

Szeptemberben tartja alakuló küldöttgyűlését az RMDSZ Nőszervezete 
2013. július 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Kolozsváron is bemutatkozott az RMDSZ csíkszeredai kongresszusán megalakult 

Nőszervezet, amelyet jelenleg egy országos kezdeményeztő bizottság koordinál. Az alulról 

építkező kezdeményezést a szöveségben jelenleg is szerepet vállaló nők mutatták be. 

 

Tamás Sándor: az RMDSZ az MPP-vel és az SZNT-vel közösen fog 

tiltakozni a régiósítás ellen 
2013. július 11. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ az elmúlt időszakban egyeztetett az MPP-vel és az SZNT-vel, és 

megállapodtak, hogy szeptember elején szerveznek egyetlen nagyobb tiltakozó 

megmozdulást a regionalizációs elképzelések ellen – mondta Tamás Sándor. Tamás 

Sándor úgy vélte: gyakorlati és hatékonysági okokból jobb és eredményesebb lenne, ha az 

EMNP másokra is hallgatna, hiszen Székelyföldön az RMDSZ-nek van a legnagyobb 

mozgósító ereje. 

 

Intézményi régiósítás – Átszervezik a pénzügyet 
2013. július 11. – Erdély Ma, Háromszék 

A múlt héten megjelent sürgősségi kormányrendelet értelmében átszervezik az országos 

adóhivatalt. Hivatalosan több intézmény összevonása a cél – az Országos Adóügynökségbe 

olvasztják a vámhivatalt és a pénzügyőrséget, külön korrupcióellenes struktúrát hozva létre 

–, ugyanakkor a nyolc fejlesztési régiónak lesz jogi személyiséggel rendelkező központja, 

miközben a megyei hivatalokat egy sor hatáskörtől megfosztják. 

 

Régiósítási vitanap Bálványoson – Liviu Dragnea Háromszéken 
2013. július 11. – Erdély Ma, Háromszék 

Románia régiósítási és decentralizálási terveiről Bálványosfürdőn is szervez közvitát a 

vidékfejlesztési és közigazgatási minisztérium. A Best Western Grand Hotel nagy 

konferenciatermében pénteken 10 órakor kezdődő ülésen Liviu Dragnea 

kormányfőhelyettes elnököl, helyi és megyei önkormányzati vezetőkkel találkozik. 

 
„Visszanyerhető Marosvásárhely polgármesteri széke!” 
2013. július 11. – Erdély Ma 

Brassai Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke hangsúlyozta: „Bár a népszámlálási 

adatok alapján fogyott népességünk a megyében, mégis, ha egységes politikai 

közösségként tudunk megnyilvánulni, fölényünk van a politikailag megosztott többségi 

nemzettel szemben. Ilyen értelemben mind Marosvásárhely polgármesteri tisztsége, mind a 

Maros Megyei Tanács elnöki tisztsége visszanyerhető. Hiszek abban, hogy ez 2016-ban 

sikerülni fog.“ 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=20773
http://itthon.transindex.ro/?hir=33469
http://itthon.transindex.ro/?hir=33469
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145151&cim=intezmenyi_regiositas_atszervezik_a_penzugyet
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145176&cim=visszanyerheto_marosvasarhely_polgarmesteri_szeke
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Ádám Valérián: veszélyben van a magyar orvosképzés 
2013. július 11. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Térkép című műsorának meghívottja ezúttal Ádám Valérián, a Romániai 

Magyar Orvos- és Gyógyszerész Képzésért Egyesület tikára volt, aki Bukarest után most 

Budapesten, a Kossuth téren folytatja tiltakozó akcióját. A MOGYKE titkára azt szeretné, 

hogy Victor Ponta miniszterel- nök tartassa be a magyar oktatás megszervezésére 

megkötött megállapodást. 

 

„A dobrudzsaiak többsége autonómiára szavazna” 
2013. július 11. – maszol.ro 

Dobrudzsa autonómiájában gondolkodik a konstancaiak egy része. Azt szeretnék, hogy ne 

csak közigazgatási, hanem pénzügyi értelemben is függetlenedjen Romániától a tengerparti 

régió. Fő érvük, hogy Dobrudzsának óriási gazdasági potenciálja van, és a központi 

kormányzat jóval több pénzt visz el a vidéktől, amint amennyit visszajuttat a térségbe.  

 

Forgatag, ami felráz és összefog 
2013. július 11. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Az augusztus végén sorra kerülő Vásárhelyi Forgatag célja, hogy felrázza és összefogja a 

város magyarságát – fogalmazta meg frappánsan Novák Zoltán, aki három másik 

szervezőtársával a rendezvény kulturális programjaiból nyújtott ízelítőt. 

 

Markó Attila: ostobaságot beszél a volt Maros megyei prefektus 
2013. július 11. – transindex.ro 

Bődületes ostobaságnak nevezte Markó Attila a volt Maros megyei prefektus, jelenleg 

PDL-szenátor Marius Paşcan nyilatkozatát, mely szerint a magyar állam 1941-ben 

„elrabolta" román tulajdonosuktól az 1989 után a magyarok által visszaigényelt javakat, a 

román állam pedig a restitúciós törvényekkel asszisztált a „lopáshoz”. 

 

Egy hétig tüntetnek Háromszéken 
2013. július 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

Háromszéken már július 15-én elindult az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által kezdeményezett, a kormány által tervezett régiók 

elleni tiltakozássorozat. Benedek Erika, a néppárt háromszéki szervezetének ideiglenes 

elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, a megyében eddig húsz településről 

tudnak, ahol biztosan lesznek megmozdulások. 

 
Székelykaput avatnak Székelyföld nyárádmenti bejáratánál 
2013. július 11. – Erdély Ma, maszol.ro 

Európai uniós alapokból testvértelepülési találkozót szerveznek Lőrincfalván. A július 18-

21 között sorra kerülő rendezvényen a község bejáratánál székelykapu avatásra is sor 

kerül. „A kapun be- lépve tulajdonképpen megérkezünk nyárádmentére, Székelyföldre és a 
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http://erdely.ma/oktatas.php?id=145177&cim=adam_valerian_veszelyben_van_a_magyar_orvoskepzes_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14935-a-dobrudzsaiak-tobbsege-autonomiara-szavazna
http://szekelyhon.ro/magazin/forgatag-ami-felraz-es-osszefog
http://itthon.transindex.ro/?hir=33473
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/egy-hetig-tuntetnek-haromszeken
http://erdely.ma/autonomia.php?id=145182&cim=szekelykaput_avatnak_szekelyfold_nyaradmenti_bejaratanal
http://erdely.ma/autonomia.php?id=145182&cim=szekelykaput_avatnak_szekelyfold_nyaradmenti_bejaratanal
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községbe is. A kapuállítással Székelyföld, nyárádmenti be- járatát jelezzük”- mondta Iszlai 

Tibor polgármester. 

 

Székely zászlóval várják a tüntetőket Udvarhelyen 
2013. július 11. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Július 20-án 20 órakor az Emlékezés Parkjában tartja az EMNP és az EMNT a régiósítás 

elleni tüntetést, a szervezők kérése, hogy a tüntetésre érkezők lehetőség szerint székely 

zászlót is hozzanak magukkal. Udvarhelyszék több más településén, Szentegyházán, 

Parajdon, Bögözben, Homoródszentmártonban, Zetelakán és Kissolymoson is lesznek 

hasonló tiltakozó gyűlések. 

 

Liviu Dragnea: a magyaroknak nincs okuk tiltakozni 
2013. július 11. – Erdély Ma, MTI 

Liviu Dragnea román miniszterelnök-helyettes szerint az erdélyi magyaroknak nincs okuk 

tiltakozni a tervezett régióátalakítás ellen. A politikus erről csütörtöki nagyszebeni 

sajtótájékoztatóján beszélt a Mediafax hírügynökség beszámolója szerint. 

 

Elnapolták a Csatáry-per tárgyalását 
2013. július 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Határozatlan időre elnapolta csütörtökön a kassai kerületi bíróság azt a nyilvános ülést, 

amelyen a testületnek Csatáry László életfogytiglani szabadságvesztése letöltésének 

módjáról kellett volna döntést hoznia. Az ülést azért napolták el, mert Csatáry László nem 

jelent meg a tárgyaláson, és a bíróság nem kapott értesítést arról, hogy Csatáry átvette-e az 

idézést. 

 

Orosch lett Bezák utóda 
2011.július 11 – ujszo.sk; felvidek.ma 

Megvan Róbert Bezák utóda: Orosch János eddigi segédpüspök lesz az új nagyszombati 

érsek. Orosch elődje tavaly júliusi leváltása óta apostoli kormányzóként irányította az 

egyházmegyét. A 60 éves Orosch beiktatása augusztus 30-án lesz. 

 

 

Összefirkálták a többnyelvű újvidéki városnévtáblát 
2013. július 11. – Vajdaság Ma 

Ismeretlen elkövetők összefirkálták az Újvidék nevét latin betűkkel is és több nyelven is 

feltüntető táblát. A rongálók kék festékszóróval lefújták az útjelző táblán Újvidék 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ujabb-autonomiatuntetest-rendez-a-neppart
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145198&cim=liviu_dragnea_a_magyaroknak_nincs_okuk_tiltakozni
http://www.hirek.sk/belfold/20130711105128/Elnapoltak-a-Csatary-per-targyalasat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/07/11/orosch-lett-bezak-utoda
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15726/Osszefirkaltak-a-tobbnyelvu-ujvideki-varosnevtablat.html
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magyarul, illetve szerbül, de latin betűkkel feltüntetett nevét, a cirill betűs feliratot 

érintetlenül hagyták. 

 

Teljes átalakítás vagy választások? 
2013. július 11. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A kormányátalakítás sikertelensége előrehozott választásokat eredményezhet Szerbiában – 

írják a belgrádi lapok. Ráadásul egyre nagyobb a feszültség a hatalmon lévő koalíció 

pártjainak soraiban, főleg a miniszterek között. A szerb kormány újraszervezése 

komolyabb lesz, mint ahogyan azt egyesek gondolják – hangoztatja közben Aleksandar 

Vučić, első miniszterelnök-helyettes. 

 

Kezdődik a Vajdasági Szabadegyetem 
2013. július 11. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Ha nyár, akkor Vajdasági Szabadegyetem. Immár tizenegyedszer. Az egyetemisták és a 

főiskolai hallgatók legfőbb szakmai műhelye csütörtök késő délután kezdődik. A szervező 

ebben az évben is a Vajdasági Szabad Katedra Egyesület és a Vajdasági Ifjúsági Fórum. 

 

A kisebbségi sajtóról is beszélgetett Pajtid és a brit nagykövet 
2013.07.11. – Magyar Szó 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő szerdán Újvidéken fogadta Michael Hayward 

Davenportot, Nagy-Britannia szerbiai nagykövetét, aki az EXIT fesztiválra érkező angliai 

állampolgároknak kiépített sátorozóhelyet látogatta meg. A beszélgetésen szóba került az 

emberi jogi és kisebbségi értékek kérdése is. A tartományi kormányfő ezzel kapcsolatban 

kiemelte, hogy Vajdaságban veszélybe került a kisebbségi sajtó, ugyanis a 10 nyelven is 

sugárzó Vajdasági Rádió és Televízió pénzelése kérdésessé vált. 

 

A Vajdasági Rádió és Televízió anyagilag „szinte kilátástalan" helyzetbe jutott 
2013. július 11. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Rádió és Televízió (VRTV) igazgatóbizottsága ma arra kérte az illetékes 

állami szerveket, hogy ugyanúgy kezeljék a VRTV-t, mint a Szerbiai Rádió és Televíziót 

(RTS). Arra figyelmeztettek, hogy a tartományi közszolgálati médium drámai helyzetbe 

került, és „szinte kilátástalan az anyagi helyzete” 

 

Magyar szeglet 
2013. július 12. – Kárpátalja 

Új székháza van a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének, július elsejétől az 

Olha Kobiljanszkaja és a Rozsoskert utca sarkán lévő épületben, a KMPSZ-székházzal 

szemben fogadják ügyfeleiket. A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány Beregszászi 

Regionális Irodája ugyancsak átköltözött az új székházba. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=70410
http://pannonrtv.com/web/?p=70426
http://www.magyarszo.com/hu/2030/kozelet/98963/A-kisebbs%C3%A9gi-sajt%C3%B3r%C3%B3l-is-besz%C3%A9lgetett-Pajti%C4%87-%C3%A9s-a-brit-nagyk%C3%B6vet.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15731/A-Vajdasagi-Radio-es-Televizio-anyagilag-8222szinte-kilatastalan34-helyzetbe-jutott.html
http://www.karpataljalap.net/2013/07/12/magyar-szeglet
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Teleházat avattak Koncházán  
2013. július 12. – Kárpátalja 

A KMKSZ Koncházai Alapszervezete a Fő út 89. szám alatt lévő épületben működő ABC-

ben alakított ki teleházat. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően 

létrejött intézménnyel elsősorban a digitális világ iránt leginkább érdeklődő, de saját 

számítógéppel és internethozzáféréssel nem rendelkező fiataloknak kívánnak segíteni. 

 

Hálátlan régiósok  
2013. július 12. – Kárpátalja 

Miután tavaly döntés született a második idegen nyelv oktatásának bevezetéséről az 

általános iskola ötödik osztályától kezdve, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) átlátták az intézkedés 

káros következményeit a magyar tannyelvű iskolák diákjai számára. Az új tantárgy 

egyrészt további megterhelést jelent a tanulóknak, másrészt az oktatásához szükséges 

óraszámot sok iskolában a magyar nyelv tanításának rovására teremtik elő. Ráadásul a 

magyar iskolákban ez a bizonyos „második” idegen nyelv valójában már a negyedik 

oktatott nyelv az anyanyelv, azaz a magyar, az ukrán és az „első” idegen nyelv mellett. 

 

 

 

Érezték az összetartozás örömét - Hétvégi magyar iskolák tanárai 
konferenciája New Yorkban 
2013. július 11. – Nemzeti Regiszter 

Tapasztalatcsere a magyar nyelv tanításának módszereiről és eszközeiről címmel az USA 

keleti partján működő hétvégi magyar iskolák tanárai és vezetői találkoztak a New York-i 

Magyar Főkonzulátuson. Az eseményt Dán Károly főkonzul nyitotta meg vendéglátóként 

is. Beszédében köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak és a vezetőknek az áldozatos 

munkájukért, támogatásáról biztosította a jelenlévő iskolák képviselőit. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/07/12/telehazat-avattak-konchazan
http://www.karpataljalap.net/2013/07/12/halatlan-regiosok
http://www.nemzetiregiszter.hu/ereztek-az-osszetartozas-oromet-hetvegi-magyar-iskolak-tanarai-konferenciaja-new-yorkban
http://www.nemzetiregiszter.hu/ereztek-az-osszetartozas-oromet-hetvegi-magyar-iskolak-tanarai-konferenciaja-new-yorkban
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

