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Magyarország egyensúlyvédelmi politikát folytat 
2013. július 16. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Az EU és a tagállamok közötti egyensúly megőrzése volt az egyik fő téma az idei nagyköveti 

értekezlet keddi napján Budapesten. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt: a kormány 

egyensúlyvédelmi politikát folytat, mert nem fogadja el, hogy nemzetállami hatásköröket 

„lopakodó módon” közösségivé tegyenek az Európai Unióban, míg Martonyi János 

külügyminiszter azt hangsúlyozta, ha ideológiai megfontolásból elkezdik „lebontani” az 

uniós rendszert, az intézmények egyensúlya kerül veszélybe. 

 

Martonyi János: javult a viszony a szomszédos országokkal 
2013. július 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

Összességében lényegesen javult Magyarország viszonya a szomszédos országokkal az 

elmúlt három évben - mondta Martonyi János külügyminiszter az idei külképviselet-

vezetői értekezleten. Véleménye szerint minél jobb Magyarország együttműködése a 

szomszédos országokkal és minél sikeresebb a közép-európai kooperáció, annál 

kedvezőbbek a feltételek a határon túli magyar közösségek helyzetének javításához. 

 

Répás Zsuzsanna nyitotta meg a Közösségépítő továbbképzést 
2013. július 15. – Kormány.hu, Felvidék Ma 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hétfőn megnyitotta a Közösségépítő 

továbbképzést, mely a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” szakmai programsorozat 

legújabb állomása. Az ötnapos továbbképzésen 50 külhoni magyar szülő, pedagógus illetve 

egyetemi hallgató vesz részt. 

 

Külhoni Magyar Oktatási Tanácsot hoz létre a kormány 
2013. július 16. – MTI, hirado.hu 

Külhoni Magyar Oktatási Tanács (KMOT) segíti majd a határon túli magyarok anyanyelvi 

oktatását - az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg. 

A tanácsot azért hozzák létre, hogy segítse a határon túli magyarság anyanyelvű 

iskolahálózatának és intézményrendszerének építését, megerősítését és megtartását. Ezzel 

hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények integrálódjanak az egyetemes magyar oktatási 

rendszerbe, az egységes Kárpát-medencei oktatási térbe. 

 

Bejegyezték a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést 
2013. július 16. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, MTI, Magyar Nemzet 

A polgári kezdeményező bizottság tagjai 2013. július 15-én regisztrálták az Európai 

Bizottság online platformján az RMDSZ és partnerei által kidolgozott Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezést (EPK). Az Európai Bizottságnak két 

hónapja van, hogy döntsön a kezdeményezés regisztrációjáról. Kelemen Hunor úgy véli, 

hogy az Európai Bizottságnak most lehetősége van arra, hogy többet tegyen a kisebbségek 

védelme és támogatása érdekében, mint amennyit az európai szerződés jelenleg tartalmaz.  
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Pozsony történelmi látképeiből nyílik tárlat Budapesten 
2013. július 16. – MTI, bumm.sk 

Pozsony/Bratislava a 19-20. századi művészetben címmel nyílik kiállítás csütörtökön a 

Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumában a Pozsonyi Városi Múzeum 

gyűjteményének mintegy 130 festményéből, iparművészeti tárgyából. 

 

A régiók átszervezése lesz az egyik fő téma az idei Tusványoson 
2013. július 16. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, manna.ro, Erdély 

Ma 

Cselekvő részvételre sarkalló jelmondatot választott az idei Tusványos, a 24. alkalommal 

megrendezendő Bálványosi Nyári Szabadegyetem - magyarázta A mi időnk szlogen 

jelentését Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke 

kedden a tábor szervezőinek marosvásárhelyi sajtóértekezletén. 

 

Fémtolvajok garázdálkodhattak a Petőfi-emlékműnél 
2013. július 16. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Ismeretlen tettesek megrongálták a fehéregyházi Ispán-kútnál, Petőfi Sándor halála 

feltételezett helyén állított emlékművet – közölte kedden az RMDSZ Maros megyei 

szervezete. A híradás szerint a rongálás vasárnapra virradó éjszaka történt, ekkor az 

emlékmű három bronztáblájából kettőt eltávolítottak a talapzatról. Gáll Ernő, az RMDSZ 

Segesvár-kerületi elnöke ismeretlen elkövető ellen tett feljelentést a rendőrségen. 

 

Először készül átfogó kutatás a magyar közösség 89-es szerepvállalásáról 
2013. július 16. – transindex.ro 

A korszakot vizsgáló városkutatásokból nem csak román-magyar viszonylatban lehet 

következtetéseket levonni, hanem a romániai magyar önszerveződés erőtereiről is - 

mondta Gidó Attila történész, projektvezető. 

 

Veszélybe kerül a középiskolai magyar oktatás Szászrégenben és Segesváron 
2013. július 16. – transindex.ro, maszol.ro 

A kilencedik osztályok beiskolázását elemezve egyrészt kitűnik, hogy a szakoktatás iránt 

nincs kellő érdeklődés a magyar diákok körében, az alacsony létszámú jelentkezés miatt 

osztályok szűnhetnek meg. Másrészt az ellehetetlenülő osztály indítás okán történő 

átcsoportosítás miatt Szászrégenben és Segesváron veszélybe kerül a líceumi szintű 

magyar oktatás - áll a Maros megyei RMDSZ közleményében. 
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Ilyés Gyula: oda kell figyelni, de nem kell szó szerint venni Dragnea ígéreteit 
2013. július 16. – Erdély Ma, Népújság 

Ilyés Gyulát, az RMDSZ önkormányzatokért felelős főtitkár-helyettesét, az önkormányzati 

főosztály vezetőjét kérdeztük Liviu Dragnea bálványosfürdői látogatásáról. A szakember 

szerint oda kell figyelni a miniszterelnök-helyettes nyilatkozataira, de „nem lehet 

elszaladni vele örömmel, mert innentől a magyar többségű régióig még hosszú-hosszú az 

út, és nem csak Dragnea fogja eldönteni, még ha nagyon jó szándékot is feltételeznénk 

részéről, Bukarestben mások is beleszólnak a dologba”. 

 

Tényleg baj van: Székelyföldön is megszűnhetnek magyar osztályok  
2013. július 16. – maszol.ro 

A szórványban, de még a Székelyföldön is megszűnhetnek középiskolai magyar tannyelvű 

osztályok – derült ki a kilencedik osztályos helyek számítógépes elosztása után. Burus 

Siklódi Botond, a Romániai Pedagógusok Szövetségének elnöke a maszol.ro-nak 

megerősítette: a Kolozs és Maros megyei helyzet egész Erdélyre érvényes. „Még itt Hargita 

megyében is elveszíthetünk osztályokat, mivel megemelték a szakiskolai osztályok 

létszámát 29-re” – vetítette előre Burus. 

 

Élő Magyar Ház, Borosjenőn 
2013. július 16. – Balta János – Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen több alkalommal foglalkozott a borosjenői magyarság azon igényének a 

kielégítésével, hogy a város vezetősége a katolikus, illetve a református templomokon 

kívül, biztosítson számukra egy olyan helyiséget, ahol zavartalanul megtarthatják az 

ünnepeiket, közösségi életet élhetnek. 

 

Kelemen Szilárd: emberi hangnemben beszéltem Ütő Gusztávval 
2013. július 16. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Eddig nem nyilatkozott a sajtónak, de most megszólalt Kelemen Szilárd, aki azt állítja, 

nem inzultálta verbálisan Ütő Gusztávot, hanem emberi hangnemben kérte meg, hogy ne 

használja a magával hozott táblákat a teremben, ahol komoly megbeszélés folyik. Kelemen 

hozzátette: nem szeretné ezt a Néppárt által felfújt lufit tovább pumpálni ezért nem szólalt 

meg eddig és a jövőben sem kíván nyilatkozni. 

 

Elkezdődött a tüntetéssorozat 
2013. július 16. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Hétfőn elkezdődött Sepsiszentgyörgyön a székelyföldi régióért a tüntetéssorozat. Első nap 

mintegy ötvenen vonultak a kormányhivatal elé. A Minta ifjúsági szervezet 

kezdeményezésére meghirdetett tüntetésre engedélyt adott a városháza, így hétfő délután 

már megjelentek az első tüntetők a prefektúra előtt. A félszáz résztvevő kiállt amellett, 

hogy a három székelyföldi megye egy önálló régiót alkosson. 
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ANI-vád a Kovászna megyei tanács alelnöke ellen 
2013. július 16. – Krónika 

Összeférhetetlenséget állapított meg Nagy József, a Kovászna megyei önkormányzat 

alelnöke esetében az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). Az intézmény 

megállapítása szerint a megyei tanács második embere alelnöki mandátumával 

párhuzamosan egy magánvállalkozás ügyvezetői tisztségét is betölti – ezt a közigazgatási 

törvény tiltja. 

 

A Most-Híd adományozói a legbőkezűbbek 
2013. július 16. – Felvidék Ma 

A parlamenti pártok közül a legbőkezűbb adományozói a Most-Hídnak vannak. 2012-ben 

adományozás útján 295 000 eurót szerzett természetes személyektől és 30 000 eurót jogi 

személyektől. Az MKP adományok címén 53 000 eurót kapott. 

 

A magyar óriásplakátok miatt is bírálja az SNS Procházkát  
2013. július 16. – TASR, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) szerint Radoslav Procházka független képviselő nem érett 

meg az államfői tisztségre. Rafael Rafaj, az SNS első alelnöke Procházka múlt heti 

kijelentését kifogásolja. A köztársaságielnök-jelölt egy ünnepségen azt mondta, a nemzet 

léte szempontjából a nyelv fontosabb a területnél. Rafaj rámutatott: Procházka egyfelől a 

nyelv fontosságáról beszél, másrészt azonban a magyar nyelvű óriásplakátjaival 

megsértette az államnyelv kizárólagos voltát. 

 

Magyar feliratok Rimaszombatban 
2013. július 17. – Új Szó 

Már nemcsak a városi hivatal épületén, illetve előcsarnokában vannak magyar feliratok, 

hanem a hivatalnokok ajtajára is felkerültek. Rigó László alpolgármester elmondta, a 

feliratok Jozef Šimko polgármester és Štefan Szántó hivatalvezető szorgalmazására 

kerültek ki. Rigó levélben fordult a városban működő üzletláncokhoz, arra kérte az üzletek 

vezetőit, a közleményeket magyar nyelven is olvassák be a hangosbemondókban. 

Valamennyien a törvényre hivatkozva utasították el Rigó javaslatát, amely szerint nem 

kötelesek mindkét nyelven tájékoztatni a vásárlókat. 

 

Hány megye kell? 
2013. július 17. – Szabad Újság 

Sok a nyolc megye, elég lenne három, mondta Robert Fico miniszterelnök idén tavasszal. A 

hárommegyés felosztás megemlítésével Fico ki is jelölte a „reform“ alapvető irányát és 

célkitűzését. S ha a többségi választási rendszert is meghagyják, négy év múlva már 

mindhárom megyében tizenöt százalék környékére, vagy az alá zuhan a magyarság 
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számaránya, ennek következtében a magyar ajkú jelöltek vajmi kevés eséllyel 

indulhatnának a megyei választáson. 

 

Vállalkozói kört alakítanának 
2013. július 17. – Szabad Újság 

Szlovákiában másodikként Dunaszerdahelyen kezdte meg működését a Kárpát Régió 

Üzleti Hálózat irodája. Az eddigi tapasztalatokról és a jövőbeli tervekről beszélgetett a 

Szabad Újság az iroda vezetőjével, Horváth Csabával.  

 

Újabb 150 honosítási kérelem Magyarkanizsán 
2013. július 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarkanizsán töretlen az érdeklődés az egyszerűsített honosítási eljárás iránt, a 

Városházán havi rendszerességgel tartja a fogadónapokat a Szabadkai Magyar 

Főkonzulátus. Kedden sorrendben a hetedik alkalommal vették át a kérelmeket Kovács 

Gábor konzul és munkatársai, ezúttal 150-et, ami összességében már több mint 1650 

kérelmet jelent. 

 

Pásztor: Meg kell oldani az RTV pénzellátását 
2013. július 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István és Srđan Mihajlović felszólították a tartományi és a köztársasági kormányt, 

haladéktalanul oldják meg a Vajdasági Rádió és Televízió pénzellátásának a problémáját. A 

vajdasági parlament elnöke és az RTV vezérigazgatója egyetértenek abban, hogy meg kell 

találni a megoldást az RTV tartós és stabil pénzellátására, és egyenlő bánásmódot várnak 

el a köztársasági és a tartományi közszolgálati médiumok esetében, melyek egyformán 

fontosak Vajdaság és Szerbia polgárainak tájékoztatásában. 

 

„Nemzetközi testületek bevonására van szükség” 
2013. július 16. – Magyar Szó 

A múlt hét végén tartott üléséről a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Választmánya hétfőn 

a következő közleményt adta ki: „A VMDP Választmánya üdvözli Serge Brammertznek, a 

hágai nemzetközi törvényszék főügyészének Szerbiával kapcsolatos nyilatkozatát, 

különösen azon kijelentését, mely a kommunista rezsim második világháború utáni 

bűncselekményeire vonatkozik, s amellyel támogatásáról biztosítja mindazon megbízható 

tényeken alapuló vizsgálódásokat, amelyek a tömeggyilkosságok és tömegsírok feltárására 

vonatkoznak akár független és nemzetközi igazságügyi testületek által is. Mint ismeretes, 

ez a munka Szerbiában, de különösen a Vajdaságban nem halad kellő ütemben, vagy még 

el sem kezdődött.” 
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Néptáncot és népzenét tanultak 
2013. július 16. – Magyar Szó 

Vasárnap este Adán látványos gálaműsorral zárult a 19. Vadvirág népzenei- és 

néptánctábor, amelyet július 8. és 15. között tartottak meg a helyi lóversenypályán a 

Vadvirág Hagyományápoló Kör szervezésében. A táborlakók, akik a Tisza mentéről és az 

anyaországból érkeztek, a gálaműsoron bemutatták mindazt, amit az elmúlt egy hét során 

elsajátítottak a magyar néptánc és népzene gazdag kincsestárából. 

 

Napközire lenne szükség Kelebián 
2013. július 16. – Magyar Szó 

Ma üresen áll a Veljko Vlahović utcában álló épület, mely egykor bölcsődeként működött. 

A minap az épület előtt összegyűltek a helyi anyukák kisgyermekeikkel, hogy 

tiltakozásuknak adjanak hangot, amiért az otthonuktól távol eső, városi bölcsődébe kell 

vinniük gyermekeiket. 

 

400 felsőoktatási ösztöndíjat oszt ki az MNT 
2013. július 16. – Pannon RTV 

Az elkövetkező tanévre 400 felsőoktatási ösztöndíjat ítél oda a Magyar Nemzeti Tanács. 

Már lehet pályázni az anyagi támogatásra. 

 

Kiskorúak követték el a sírgyalázásokat 
2013. július 16. – Pannon RTV 

Három kiskorú fiatal követte el a szabadkai zsidó temetőben a sírgyalázást – áll a 

szabadkai rendőrség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Alapos a gyanú, 

hogy a gyerekek felelnek a július 10-ei vandalizmusért, amikor 39 síremléket rongáltak 

meg. A rendőrség közleménye szerint az ügyet a szabadkai Felső Bírósághoz továbbították. 

 

Damjanich-emlékparkot alakítanak ki Stazán 
2013. július 16. – Új Magyar Képes Újság 

Damjanich János stazai szülőháza mellé tavaly egy emlékművet állítottak. Kis Árpád, 

Sziszek-Moslavina megye magyar kisebbségi képviselője javaslatára az emlékmű mellett 

hamarosan egy emlékparkot alakítanak ki. Ennek első lépéseként egy új játszóteret adtak 

át július 12-én, pénteken. 

 

Színjátszó-találkozó Újbezdánban 
2013. július 16. – Új Magyar Képes Újság 

Július 14-én, vasárnap délután „Kacagj velünk!“ címmel színjátszó-találkozót rendezett az 

Újbezdáni Művelődési és Művészeti Egyesület Komikus színjátszó csoportja. A 
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http://www.magyarszo.com/hu/2036/vajdasag_ada/99156/N%C3%A9pt%C3%A1ncot-%C3%A9s-n%C3%A9pzen%C3%A9t-tanultak.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2036/vajdasag_szabadka/99151/Napk%C3%B6zire-lenne-sz%C3%BCks%C3%A9g-Kelebi%C3%A1n.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=71216
http://pannonrtv.com/web/?p=70492
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4739-damjanich-emlekparkot-alakitanak-ki-stazan
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4736-szinjatszo-talalkozo-ujbezdanban
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rendezvényre Csúzáról, illetve a magyarországi Beremendről és Csányoszróról is érkeztek 

vendégszereplők. 

 

Harmincnyolc esztendő a hagyományápolásban 
2013. július 16. – Új Magyar Képes Újság 

Ivanovciban a magyarság asszimilációja abban a fázisban van, amikor már csak a 

nagyszülők beszélik a nyelvet. Ennek ellenére fontosnak tartják a hagyományok ápolását, 

és támogatják a gyerekeket a nyelvtanulásban és a népi táncot illetően is. A Petőfi Sándor 

nevét viselő egyesületben jelenleg mintegy félszázan táncolnak három csoportban. A 

fiatalok nem mind magyar nemzetiségűek, ettől függetlenül szívvel-lélekkel ápolják a 

magyar hagyományokat. 

 

Nemzetek fesztiválja Windsorban 
2013. július 16. – Nemzeti Regiszter 

Június második és harmadik hétvégén kerül megrendezésre Windsorban a Carrousel, 

Festival of Nations elnevezésű rendezvény. Ilyenkor megnyitja kapuit az összes 

Windsorban működő nemzetiségi Kultúrközpont, hogy megmutassák az érdeklődőknek 

kultúrájuk kincseit, nemzeti ételeiket, a hátuk mögött hagyott egy év munkájának 

gyümölcsét és nem utolsó sorban az önfeláldozó munka példáját. Nem volt ez másként a 

Magyar Kultúrközpontban sem. 

 

Államvédelmi kényszermunkatáborok 
2013. július 16. – Nemzeti Regiszter 

Míg a recski munkatábor neve és fogalma, mondhatjuk, mindenki számára ismeretes, 

Tiszalökről és a többi táborról ellenben ez nem feltétlenül mondható el. A tiszalöki 

„intézményről” legutóbb többet is megtudhattak mindazok, akik július 12-én ellátogattak a 

stuttgarti Magyar Kultúrintézetbe. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4735-harmincnyolc-esztend-a-hagyomanyapolasban
http://www.nemzetiregiszter.hu/nemzetek-fesztivalja-windsorban
http://www.nemzetiregiszter.hu/allamvedelmi-kenyszermunkataborok


 

 

 

 

 

 
9 

 

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/

