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Dragnea nem zárkózik el az etnikai elv figyelembe vételétől sem 
2013. július 12. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Krónika, Magyar Nemzet 

Liviu Dragnea kiegyensúlyozottnak nevezte a közvitát, megköszönt minden hozzászólást, 

és hangsúlyozta: a regionalizációs elképzelések még képlékenyek, nincs egy támogatott 

hivatalos verzió, és ő nem zárkózik el semmitől. Hozzátette: ő korábban sem azt mondta, 

hogy elutasítja az etnikai alapon szerveződő régiót, hanem azt, hogy ne az etnikai legyen az 

egyetlen szempont. Ugyanolyan fontos a gazdasági és a szociális szempont is - vélekedett. 

 

Felmérés: bejutna a parlamentbe az MKP 
2013. július 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

5,1 százalékos támogatottsággal bejutott volna a parlamentbe a Magyar Közösség Pártja, 

ha a múlt héten tartják a választásokat – derült ki az MVK közvélemény-kutatásából. Ez az 

eredmény 10 mandátumot jelentene az MKP-nak a 150 fős törvényhozásban. A Most-Híd 7 

százalékkal 13 mandátumhoz jutna. 

 

„Új lapot kellett nyitnunk a nemzetpolitikában” 
2013. július 13. – Magyar Szó 

Ha volt olyan terület a magyar politikai színtéren, ahol az újonnan megválasztott magyar 

kormány úgymond „üres lappal” indulhatott, az a nemzetpolitika kérdése volt. Egyszerűen 

azért, mert a korábbi kormányoknak a kommunista gyakorlatot követve nem volt ilyen 

politikájuk. A külhoni magyarsággal való viszony szempontjából a leglényegesebb a kettős 

állampolgárságról szóló törvény elfogadása volt, s e törvény, valamint a kapcsolódó 

dokumentumok legfontosabb üzenete az összetartozás volt – mondta többek között Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken Kishegyesen, a XI. 

Vajdasági Szabadegyetemen megtartott előadásában. 

 

Áldozati nemzedék 
2013. július 13. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Magyar közösség folyamatos harcban állt a természettel, hogy megteremtse az élethez 

szükséges körülményeket Argentína legszegényebb tartományában Chacoban. Lukács 

Csaba újságíró Kanadából indulva két hét alatt jutott el Argentína eldugott tartományába, 

hogy a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasait végiglátogatva, megismerkedjen a helyi 

magyarság történeteivel és nehézségeivel. A chacoi magyarság komoly nehézségekkel 

került szembe érkezésekor egyrészt nem az általuk várt Egyesült Államokba érkeztek, 

valamint a számukra kiutalt földek megművelése is komoly megpróbáltatást jelentett 

számukra, de kemény, kitartó munkájukkal kiváltották a helyi lakosok tiszteletét. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33482
http://www.hirek.sk/belfold/20130712121216/Felmeres-bejutna-a-parlamentbe-az-MKP.html
http://www.magyarszo.com/hu/2033/kozelet_politika/99044/%E2%80%9E%C3%9Aj-lapot-kellett-nyitnunk-a-nemzetpolitik%C3%A1ban%E2%80%9D.htm
http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin_ajanlo/aldozati-nemzedek-magazin-ajanlo-1172105


 

 

 

 

 

 
3 

Nemzetközi konferenciát tartottak a nemzetfogalom és földrajz kapcsolatáról 
2013. július 12. – MTI 

Kétnapos nemzetközi konferenciát tartottak Budapesten a nemzetfogalom, a közép-

európai államépítés és a földrajztudomány kapcsolatáról. A budapesti Eötvös Collegium 

által szervezett konferencián bemutatták az első világháború előtt kibontakozó etnikai 

konfliktusokat és a háborút lezáró béketárgyalásokat, az előadók csütörtökön részletesen 

ismertették és elemezték a francia és a brit tárgyalófelek, valamint a magyar, a román, az 

olasz és a szerb delegáció stratégiáját.  

 

Ahol kőkemény küzdelem magyarnak lenni 
2013. július 14. – Lippai Roland – Magyar Nemzet 

A határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról, valamint 

értékrendszeréről ad átfogó képet a MOZAIK2011 című tanulmánykötet. A vizsgálat 

felszínre hozta az identitással, a magyar nyelvvel, a munkavállalással, a családi élettel 

kapcsolatos attitűdöket. Bizonyos területeken gyengülő identitás figyelhető meg, míg 

például Kárpátalján és a Vajdaságban a magyarság felvállalása is problémát okoz. 

 

Izsák Balázs: még Ceauşescu sem mellőzte az etnikai szempontot 
2013. július 12. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A székelység nem fogja engedni, hogy szülőföldjét a hozzá nem értés és a gyűlölet 

prédájává tegyék, ha kell, a polgári engedetlenség eszközével is élni fognak, hogy 

Székelyföld egységét megőrizzék - olvasható az SZNT elnökének Liviu Dragnea 

miniszterelnök-helyettesnek írt nyílt levelében. 

 

MPP: a kormány vegye figyelembe a magyar közösség igényeit is a 
régiósításkor 
2013. július 12. – transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt egy közleményben arra figyelmeztet, hogy a kormány álláspontja a 

regionalizáció kérdésében annak a szakértői csoportnak a véleményét tükrözi, amelyet ő 

maga preferenciális módon válogatott össze. Az MPP szerint ez a tanulmány nem veszi 

figyelembe a valóságot, megrendelésére készült, és pusztán a kabinet elképzeléseit hivatott 

igazolni. 

 

Nem érdekli az aradiakat Erdély sorsa? 
2013. július 12. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Borbély Zsolt Attila, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Arad megyei 

szervezetének elnöke: „Nem lesz nálunk tüntetés. Komoly megmozdulást nem lehet 

szervezni, komolytalant, pedig nem akarunk, annak nincs értelme. Politikai uborkaszezon 
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http://www.bumm.sk/84461/nemzetkozi-konferenciat-tartottak-a-nemzetfogalom-es-foldrajz-kapcsolatarol.html
http://mno.hu/belfold/ahol-kokemeny-kuzdelem-magyarnak-lenni-1170511
http://itthon.transindex.ro/?hir=33481
http://itthon.transindex.ro/?hir=33485
http://itthon.transindex.ro/?hir=33485
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145213&cim=nem_erdekli_az_aradiakat_erdely_sorsa
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van, ebben a témában Aradon nem lehet kellően mozgósítani az embereket. Én azt 

mondom, hogy inkább ne legyen semmi, mintsem, hogy eljöjjön 50 vagy 100 ember.” 

 

Kincses: az anarchiát választja a MOGYE a magyar megkülönböztetésével 
2013. július 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Autonómia helyett anarchia jellemezné a magyar nyelvet hátrányosan megkülönböztető 

marosvásárhelyi egyetem működését, ha a jövőben sem tartaná be a diszkrimi- 

nációellenes törvényeket – mondta a romániai magyar orvosképzésért egyesület jogi 

képviselője. Az orvostan- hallgatók klinikai gyakorlatának nyelve ügyében folytatott 

vitában nyár végén újabb fejlemény várható. 

 

Közös erővel a régióátszervezés ellen Kézdivásárhely 
2013. július 12. – Erdély Ma, Háromszék 

Több kézdivásárhelyi szervezet közösen készül a július 20-ra időzített, régióátszervezés 

elleni tüntetésre. Elképzeléseikről az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kézdivásárhelyi 

székházában tartott sajtótájékoztatón beszéltek, ahol az EMNT, az Erdélyi Magyar 

Néppárt, a Magyar Polgári Párt, a Székely Nemzeti Tanács, a Kézdiszéki Székely Tanács, az 

Erdélyi Magyar Ifjak helyi szervezete, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a 

Flagellum Dei Motoros Klub képviselői vettek részt. 

 

Román politikusok: túl sokat kapnak a magyarok 
2013. július 12. – Erdély Ma, Népújság 

Hetek óta mind az írott, mind az elektronikus médiában azon jajong Gheorghe Funar és 

Vadim Tudor, újabban Marius Paşcan, a Demokrata Liberális Párt Maros megyei 

szenátora is, hogy a magyarok túl sokat kapnak vissza a restitúciós törvény 

eredményeként, főként az arisztokrata családokat és a történelmi magyar egyházakat 

vádolják, és természetesen Magyarországot. 

 

EMNP: Románia föderális átszervezése is elképzelhető 
2013. július 12. – Erdély Ma, M1 

Toró T. Tibor elnök szerint kialakulhat egy olyan politikai mozgalom, mely akár Románia 

föderális átszervezését is elindíthatja. Hangsúlyozta: mesterségesen akarják a régiókat 

kialakítani. De ha nekifogunk ennek a dolognak, amit immár két évtizede elodáztak, akkor 

meg lehetne csinálni rendesen, és miért ne lehetne valóra váltani az eddigi 

autonómiaigényeket. Jó alkalom lenne erre, hogy a Székelyföld egy önálló, erős régió 

legyen, és valami hasonló kellene csinálni a Partiumban is. Utóbbi – szavai szerint – az 

ébredező identitás régiója, egyre markánsabb. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145223&cim=kincses_az_anarchiat_valasztja_a_mogye_a_magyar_megkulonboztetesevel_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145228&cim=kozos_erovel_a_regioatszervezes_ellen_kezdivasarhely
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145230&cim=roman_politikusok_tul_sokat_kapnak_a_magyarok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145261&cim=emnp_romania_foderalis_atszervezese_is_elkepzelheto_video
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Zászlótörvényt ígért a helyhatóságoknak a miniszterelnök-helyettes 
2013. július 12. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Zászlótörvényt ígért Liviu Dragnea közigazgatásért felelős román miniszterelnök-helyettes 

pénteken a székelyföldi helyhatóságok képviselőinek Bálványosfürdőn, ahol a bukaresti 

kormány régiószervezési terveit ismertette egy fórumon. A román kormányküldöttséget 

székely zászlókkal fogadták a térségben: a Mediafax hírügynökség szerint a konvoj által 

érintett falvakban mintegy kétszáz székely lobogót lehetett látni a falusi házakra kitűzve. 

 

A megyék felszámolásától tart Tamás Sándor 
2013. július 12. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Félünk attól, hogy titokban fel akarják számolni a megyéket – jelentette ki Tamás Sándor, 

Kovászna megye tanácselnöke Bálványosfürdőn, ahol a régióátalakításról és a 

decentralizációról tartottak ma megbeszélést Kovászna, Hargita és Maros megyei 

képviselők.  

 

Duna Stratégia: Duna Menti Kutatási Hálózatot alapítottak 
2013. július 13. – transindex.ro 

A Duna Stratégia részeként első alkalommal tartották meg a Duna menti parlamenti 

képviselők konferenciáját (1st Conference of Danube Parliamentarians), július 11-12. 

között a németországi Ulm-ban. A találkozón tíz ország nemzeti parlamenti képviselői 

vettek részt, valamint az Európai Parlament részéről Sógor Csaba RMDSZ-es EP-

képviselő, illetve német képviselőtársa, Michael Theruer is jelen voltak. Ezzel 

párhuzamosan létrehozták a Duna Menti Kutatási Hálózatot (Danube Research Network) 

is. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kara már jelezte részvételi 

szándékát. 

 

Újabb 29 napra tiltotta el hatáskörének gyakorlásától Borbolyt a DNA 
2013. július 13. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb 29 nappal hosszabbította meg a DNA Borboly Csaba megyei tanácselnöki 

hatáskörének gyakorlásától való eltiltását - írja a politikus a blogján. Arról is beszámol, 

hogy a pénteki bálványosi közvitán amiatt nem tudott résztvenni, mert a DNA 

marosvásárhelyi székelyén kellett lennie, hogy tudomásul vegye a hosszabbítást. 

 

Egy éve készül Székelyföld háromkötetes története 
2013. július 13. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Több mint egy éve dolgozik egy erdélyi és magyarországi történészekből álló csoport 

Székelyföld történetének háromkötetesre tervezett kiadásán. A várhatóan 2014 végére 

megjelenő könyv megírására a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal kérte fel 2012 

márciusában az Egyed Ákos akadémikus vezette történészcsoportot. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145267&cim=zaszlotorvenyt_igert_a_helyhatosagoknak_a_miniszterelnok_helyettes
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145273&cim=a_megyek_felszamolasatol_tart_tamas_sandor
http://itthon.transindex.ro/?hir=33486
http://itthon.transindex.ro/?hir=33488
http://itthon.transindex.ro/?hir=33489
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Huszadikán 50 partiumi településen lesz tüntetés 
2013. július 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta- nács tüntetéssorozatot indít 

az autonómiáért és a kormány ré- giósítási, közigazgatási átalakítási terve ellen. Július 

huszadikán 20 órakor 20 perces demonstrációt szerveznek mintegy száz erdélyi 

településen. Ionescu Nikolett a Néppárt Bihar megyei vezetőjével, Csomortáni Istvánnal 

beszélgetett, aki kijelentette, hogy Erdély nem gyarmat, Erdélyről nem lehet az erdélyi 

magyarság megkérdezése nélkül dönteni, tiltakoznak az ellen, hogy bukarestiek húzzanak 

mestersége határokat Erdélyben. 

 

Regionalizációról Bálványoson: még jó, hogy minden Olt-mentinek fontos a 
humor 
2013. július 13. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, manna.ro, maszol.ro 

A bálványosi Best Western Grand Hotelben zajlott a tizedik közvita a regionalizációról 

Liviu Dragnea kormányfőhelyettes részvételével. Az elhangzott nyilatkozatok szerint több 

szempontból is rendhagyó volt ez a találkozó. mivel a romániai magyar politikai pártok 

mindegyike egy Hargita, Kovászna és Maros megyét magában foglaló régiót szeretne, a 

helyi döntéshozóknak, polgármestereknek, tanácselnököknek, civil szervezetek 

képviselőinek szemmel láthatóan fontos és kihagyhatatlan alkalom volt egy nyilvános 

fórumon a kormány képviselőivel és szakértőivel közösen megvitatni az elképzeléseket. 

 

Hétfőtől kezdődik az egységes Székelyföldért szervezett tüntetéssorozat 
Sepsiszentgyörgyön 
2013. július 14. – Erdély Ma 

Nemes Előd, az EMNT háromszéki ügyvezető elnöke a következőket közölte az 

Erdély.mával: már hétfőn megkezdődik az egységes Székelyföldért szervezett 

tüntetéssorozat Sepsiszentgyörgyön. Minden délután öt és hét óra között a prefektúra elé 

fognak összegyűlni zászlókkal és transzparensekkel a sepsiszéki emberek. A tüntetésre 

megkapták a hivatalos engedélyt a városházától is. 

 

Ceausescu álmait az utódai váltanák valóra 
2013. július 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Ceausescu bizonyára büszke lenne utódaira, Victor Ponta kor- mányára, mert éppen azon 

munkálkodnak, amit maga a diktátor sem merészelt: modernizáció és régiósítás címen 

olyan közigaz- gatási egységek kialakításán, amelyek garantáltan román több- ségűek, és 

amelyekben szép lassan eltüntethető a székelység. Az etnikai arányok megváltoztatása 

ellen az erdélyi magyar pár- tok az Unió segítségét kérik, első lépésben úgy, hogy a nemzeti 

régiók védelme érdekében megpróbálják jogszabályalkotásra bírni az EU-t. Az esélyekről 

és a szándékokról Sükösd Levente Izsák Balázst, az SZNT elnökével beszélgetett. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=145324&cim=huszadikan_50_partiumi_telepulesen_lesz_tuntetes_audio
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20786
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20786
http://erdely.ma/autonomia.php?id=145349&cim=hetfotol_kezdodik_az_egyseges_szekelyfoldert_szervezett_tuntetessorozat_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/autonomia.php?id=145349&cim=hetfotol_kezdodik_az_egyseges_szekelyfoldert_szervezett_tuntetessorozat_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145358&cim=ceausescu_almait_az_utodai_valtanak_valora_audio
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Bună ziua! Vrem cetăţenie maghiară! 
2013. július 14. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

Hatvanon felüli dossziét dolgozott fel Magyarország kolozsvári konzulátusának két 

munkatársa az RMDSZ szatmárnémeti székházában második alkalommal megtartott 

konzuli napon. Az ott dolgozók elmondása szerint azonban nem mindenki do- ssziéját 

veszik át. 

 

Hatszáz lejt kell fizessen a magyarsértő labdarúgó 
2013. július 14. – Krónika 

Hatszáz lejes pénzbírságot szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 

Dan Gavrilescura, a szatmárnémeti Olimpia futballcsapat játékosára, amiért néhány 

hónappal ezelőtti Facebook-bejegyzésben sértő kijelentéseket tett a szatmári magyarságra 

vonatkozóan – jelentette be sajtótájékoztató keretében Kereskényi Gábor Szatmár megyei 

parlamenti képviselő. 

 

Tüntetés széthúzással 
2013. július 14. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha nem leszünk képesek fantáziadúsabb, konkrétabb 

akciókat kitalálni érdekeink érvényesítésére, a sok tüntetés egy idő után megszokottá válik, 

és senkit sem érdekel. Ezért ha azt akarjuk, hogy a következő megmozdulás nagyot szóljon, 

akkor lehet, hogy ki kell mozdulni Erdélyből. Egy több ezer magyart felvonultató bukaresti 

tüntetésnek minden bizonnyal nagyobb visszhangja lenne, mintha Sepsiszentgyörgyön 

vagy Marosvásárhelyen tartanák meg”. 

 

Megyei választások: Galbavýt támogatná az MKP és a Most-Híd? 
2013. július 12. – hirek.sk 

Nem kizárt, hogy az MKP és a Most-Híd támogatja Galbavý megyefőnök jelölését Nyitra 

megyében. A két párt kerületi elnöke egyelőre nem nyilvánított végleges véleményt az 

ügyben, de jelezték, hogy nincs kifogásuk Galbavý személye ellen és elképzelhetőnek 

tartják a támogatását. 

 

Hasznosnak érzi a rendőri zaklatást Fehér István 
2013. július 13. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A harmadik magyar-szlovák miniszterelnöki megbeszélés sem hozott eredményt a kettős 

állampolgárok ügyében. Az egyik érintett, Fehér István tanár beszélt helyzetéről a Kossuth 

Rádiónak. A tanár a Határok nélkül pénteki adásában elmondta, hogy miután a szlovák 

hatóságoknak bejelentette, felvette a magyar állampolgárságot, a rendőrök még a diákjai 

előtt, tanórán is zaklatták. Fehér István szerint azonban ez még lehet, hogy jó is, mert a 

gyerekek legalább látták, hogy a normális dolgokat fel kell vállalni az életben. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145362&cim=bun%C4%83_ziua_vrem_cet%C4%83%C5%A3enie_maghiar%C4%83
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/hatszaz-lejt-kell-fizessen-a-magyarserto-labdarugo
http://kronika.ro/velemeny/tuntetes-szethuzassal
http://www.hirek.sk/belfold/20130712155329/Megyei-valasztasok-Galbavyt-tamogatna-az-MKP-es-a-Most-Hid.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130713094630/Hasznosnak-erzi-a-rendori-zaklatast-Feher-Istvan.html
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Magyar-szlovák jótékonysági nyári tábor a közeledés jegyében 
2013. július 13. – Új Szó 

Július végén ismét meg nyitja kapuit a ProRegio Polgári Társulás által szervezett karitatív 

nyári tábor 120 hátrányos helyzetű gyermek számára. A szervezők évről évre igyekszenek 

vegyes magyar-szlovák csoportokat kialakítani. Az idén Nagy József és Andrej Hrnčiar 

hidas parlamenti képviselők által kezdeményezett csereprogramnak köszönhetően 

Túrócszentmártonból is érkeznek gyerekek Dunaszerdahelyre, jövőre a rászoruló 

csallóközi gyerekek utazhatnak ingyenesen a Kis-Fátrába. 

 

Jedličková „felügyeli” a kisebbségeket 
2013. július 13. – Új Szó 

Mária Jedličková felügyeli a kisebbségi kormánybiztos hivatalát július elejétől. A. Nagy 

László távozása után Igor Federič, a kormányhivatal vezetője őt bízta meg a hivatal 

irányításával. Jedličková egyébként a kormányhivatal gazdasági osztály projektekért 

felelős osztályát vezeti. 

 

Az MKP kész államfőjelöltet indítani 
2013. július 14. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha a jobboldalnak nem sikerül egyezségre jutnia a közös államfőjelölt személyéről, a 

Magyar Közösség Pártja kész saját jelöltet indítani - mondta Berényi József pártelnök. 

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy az MKP azonosul a Polgári Konzervatív Párt (OKS) 

véleményével, hogy a jobboldali pártok esetleges közös jelöltjét előválasztások által kell 

kiválasztani. A magyar párt ezt a megoldást preferálja. 

 

Óriásplakát-pályázat magyaroknak Kassán 
2013. július 14. – Felvidék Ma 

Magyar alkotóknak hirdetett óriásplakát-pályázatot BilboardArt címmel a kassai Rovás 

Polgári Társulás. A pályázatot abból az alkalomból hirdették, hogy ebben az évben Kassa 

Európa kulturális fővárosa. 

 

Két ifjúsági tábor lesz Felvidéken 
2013. július 14. – MTI, Magyar Hírlap 

Csaknem egy időben, a jövő héten kezdődik és majdnem egy héten át zajlik a Felvidék két 

legnagyobb nyári ifjúsági rendezvénye a Gombaszögi Nyári Tábor és az I. Martosi 

Szabadegyetem. 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/07/13/magyar-szlovak-jotekonysagi-nyari-tabor-a-kozeledes-jegyeben
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/07/13/jedlickova-felugyeli-a-kisebbsegeket
http://www.hirek.sk/belfold/20130714093632/Az-MKP-kesz-allamfojeloltet-inditani.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40681-oriasplakat-palyazat-magyaroknak-kassan
http://magyarhirlap.hu/ket-ifjusagi-tabor-lesz-felvideken
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A szabadkai polgármester és az izraeli nagykövet elítélte a zsidó temetőben 
történt sírrongálást 
2013. július 12. – Vajdaság Ma 

Csütörtökre virradóra 39 síremléket rongáltak meg a szabadkai zsidó temetőben. Szabados 

Róbert, a zsidó hitközség elnöke tegnapi bejelentése szerint az esetről azonnal értesítették 

a rendőrséget, azok a helyszínre vonultak, s jegyzőkönyvbe vették, hogy ismeretlen 

elkövetők 39 sírt gyaláztak meg. Mivel az elkövetők feliratokat nem hagytak maguk után, 

az illetékesek feltételezik, hogy vandalizmus történt. 

 

Megtisztították az összefestett többnyelvű újvidéki városnévtáblát 
2013. július 12. – Vajdaság Ma 

Megtisztították a tegnap összefestett újvidéki városnévtáblát Aleksandar Kravić, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) újvidéki városi bizottságának elnöke és Robert 

Kolar, a párt városi tagozata végrehajtó bizottságának elnöke – áll a párt közleményében. 

A táblán ismeretlen elkövetők két nappal ezelőtt festékszóróval lefestették az Újvidék nevét 

magyarul és szlovákul is feltüntető feliratot, s most ezek ismét jól olvashatóak minden 

nyelven. 

 

Vajdasági követelés: A szerb költségvetésből pénzeljék a Vajdasági RTV-t! 
2013. július 12. – Vajdaság Ma 

A Nemzeti Közösségek Tartományi Tanácsa követeli a szerb kormánytól, hogy a szerb 

költségvetésből pénzeljék a Vajdasági Rádiót és Televíziót. A tanácsot csütörtökön 

alakította meg Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke. Rajta kívül a tartományi 

kormány négy tagja és a Vajdaságban élő 14 nemzeti közösség nemzeti tanácsának elnökei 

is helyet kaptak a tanácsban. 

 

A haladók több miniszterüket is visszahívják 
2013. július 13. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) elnökségi ülését követően Aleksandar Vučić, a párt vezetője azt 

nyilatkozta, több minisztere leváltását is javasolja majd, s koalíciós partnereitől hasonló 

szintű felelősséget vár el. Vučić az ülés után kiemelte, személyi változásokról volt szó, de 

nem született „minden kérdésben” teljes egyetértés, a leváltandó miniszterek nevét viszont 

nem közölte. 

 

Hétfőtől lehet az MNT-ösztöndíjra pályázni 
2013. július 13. – Magyar Szó 

Július 15-től augusztus 10-ig lehet pályázni a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjára. 400 ösztöndíjat ítélnek oda az alapképzésben résztvevő hallgatók részére 

ebben a pályázati kiírásban. A pályázati feltételek nem változtak, de az elbírálás némileg 

módosult, és az ösztöndíj megtartásának a feltételei is változtak. Minderről Lengyel László, 

az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa beszélt. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15733/A-szabadkai-polgarmester-es-az-izraeli-nagykovet-elitelte-a-zsido-temetoben-tortent-sirrongalast.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15733/A-szabadkai-polgarmester-es-az-izraeli-nagykovet-elitelte-a-zsido-temetoben-tortent-sirrongalast.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15734/Megtisztitottak-az-osszefestett-tobbnyelvu-ujvideki-varosnevtablat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15738/Vajdsagi-koveteles-A-szerb-koltsegvetesbol-penzeljek-a-Vajdasagi-RTV-t.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18881/A-haladok-tobb-miniszteruket-is-visszahivjak.html
http://www.magyarszo.com/hu/2033/kozelet_oktatas/99065/H%C3%A9tf%C5%91t%C5%91l-lehet-az-MNT-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjra-p%C3%A1ly%C3%A1zni.htm
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A lehető legjobb beruházás 
2013. július 14. – Magyar Szó 

Újabb támogatási programot indított el a Magyar Nemzeti Tanács: a Várady kiválósági 

ösztöndíj-hitel célja, hogy a vajdasági magyar fiatalokat az egyetem elvégzése után a 

mester-, illetve a doktori fokozat elnyerésére buzdítsa. Várady Tibor akadémikus, az MNT 

nyelvhasználati bizottságának elnöke 100 000 amerikai dollárt ajánlott fel 

magánvagyonából erre a célra. Az MNT szintén ekkora összeggel járul hozzá az újonnan 

létrejött ösztöndíjalaphoz, Korhecz Tamás, az MNT elnöke pedig azt az egymillió forintos 

pénzjutalmat ajánlotta fel az ösztöndíjalapba, amit a Lőrincz Csaba-díjjal kapott 

Budapesten. 

 

Čanak: Teljes körű autonómia nélkül Vajdaság mindent elveszít 
2013. július 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A köztársaság Vajdaság iránti adóssága immár eléri a 100 milliárd dinárt, ami a tartomány 

két teljes évi költségvetése. Ez a tény is bizonyítja, hogy a központi hatalomnak semmiféle 

érzéke nincs Vajdasághoz – jelentette ki Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

elnöke. 

 

Az akácosnál balra 
2013. július 14. – Vajdaság Ma 

Ötvenöt pályamű érkezett be a szenttamási Gion Nándor Emlékház, az újvidéki Forum 

Könyvkiadó Intézet és a Magyar Nemzeti Tanács február 1-én meghirdetett 

novellapályázatára, melynek eredményét a napokban összegezte a zsűri. Eszerint az idei 

pályázat nyertese Csík Mónika (Kispiac) Az akácosnál balra című novellájával, a 2. 

helyezést Kovács Jolánka (Muzslya) A kis kígyó műve érdemelte ki, a 3. helyezésen pedig 

Móra Regina (Szabadka) Énok apó és történetei, valamint Rényi Ádám (Budapest) 

Osztálytalálkozó című műve osztozik. 

 

A haladók igényt tartanak a kormányfői helyre 
2013. július 14. – Vajdaság Ma 

Július 20-ig, a Szerb Haladó Párt főbizottsági üléséig elkészül a javaslat, amelyből kiderül, 

hogyan is képzeli el e párt a kormány átalakítását. Erről Nikola Selaković igazságügyi 

miniszter, a párt tisztségviselője nyilatkozott a Tanjugnak. A párt elnöksége szombaton 

tartott több órás ülést e témáról, ekkor született meg a döntés, amelynek értelmében a 

pártelnök szabad kezet kap, hogy kidolgozza a rekonstrukcióra vonatkozó javaslatát. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2034/hetvege/99084/A-lehet%C5%91-legjobb-beruh%C3%A1z%C3%A1s.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15746/Canak-Teljes-koru-autonomia-nelkul-Vajdasag-mindent-elveszit.html
http://www.magyarszo.com/hu/2034/kultura_irodalom/99096/Az-ak%C3%A1cosn%C3%A1l-balra.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2034/kozelet_politika/99108/A-halad%C3%B3k-ig%C3%A9nyt-tartanak-a-korm%C3%A1nyf%C5%91i-helyre.htm
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Dercen: tovább épül az emlékhely 
2013. július 12. – Kárpátinfo 

A Dercen fölé magasodó, az ottani Kerek-hegyen (Kápolna-hegy) épül egy emlékpark, 

amely már most is látogatható. Kincs Gábor, a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumának 

elnöke elmondta, a magyar Külügyminisztérium 2012-ben kiírt Külhoni Magyar 

Emlékhelyek pályázatán nyert pénzből létesül a temető. 

 

Kárpátalja Magyarország része – állítja Zsirinovszkij 
2013. július 13. – Kárpátinfo 

Kárpátaljának, a Donbássznak, Bukovinának és a Krímnek semmi köze sincs Ukrajnához – 

szögezte le a legismertebb orosz botránypolitikus, Vlagyimir Zsirinovszkij. Az Oroszországi 

Liberális Demokrata Párt vezére ezúttal az orosz-ukrán kapcsolatokkal foglalkozó 

nemzetközi tudományos konferencián fejtette ki véleményét Ukrajna területi felépítéséről. 

Véleménye szerint Kárpátalja vagy Magyarország, vagy a Kárpátaljai Rusz része, nem 

Ukrajnáé. 

 

Schmitt-adomány Nagygejőcnek 
2013. július 14. – Kárpátalja Ma 

Schmitt Pálnak, Magyarország volt köztársasági elnökének a KMKSZ tevőleges 

közreműködésével történő adományosztása révén nemrég a Nagygejőci Református 

Egyházközség részesült támogatásban. 

 

Elfogadták a pótköltségvetést, a Nemzetiségi Hivatal önállósult 
2013. július 12. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlament tegnap elfogadta a pótköltségvetést, amelynek a nemzetiségi 

közösségek és intézmények finanszírozási tételei nem csökkentek, ugyanakkor a 

dokumentum a kormány döntése alapján a Nemzetiségi Hivatalnak önálló státuszt 

biztosít. 

 

10. Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 
2013. július 12. – Volksgruppen 

Kismartonba tettek kirándulást a szombathelyi Osztrák-Magyar Nyári Egyetem résztvevői. 

A Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke és a Nyugat-magyarországi Egyetem Uralisztikai 

Tanszéke immár 10. alkalommal rendezi meg Szombathelyen a kurzust. A nyári egyetem 

több mint 20 éves hagyományra tekint vissza: az első években Keszthely, majd Szeged, 

idén tizedik alkalommal pedig Szombathely ad otthont a kurzusnak. 
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http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/dercen-tovabb-epul-az-emlekhely
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/karpatalja-magyarorszag-resze-allitja-zsirinovszkij
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/20579-schmitt-adomany-nagygejocnek
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6675
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/185338/
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Nyelvi táborok a BMKE-nél 
2013. július 12. – Volksgruppen 

Ezekben a napokban a Balatonon táboroznak magyarul tanuló diákok a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület szervezésében, de ezzel nem ér véget a felsőőri székhelyű 

egyesület nyári kínálata: augusztusban az immár hagyományos felsőőri magyar 

nyelvtanfolyam mellett az idén először Őriszigeten is hirdetnek nyári magyar tábort. 

 

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

Ritka, ha lehetőség adódik a külföldi magyar hétvégi iskolák vezetőinek, tanárainak közös 

ügyeik, gondjaik megbeszélésére és feltöltődésre az új tanévhez. Most ilyen 

gondolatébresztő konferenciáról számolhatunk be. 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.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/185295/
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 
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www.mti.hu   
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www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 
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