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Répás: a Szász Pál-jogászösztöndíj segíti a gazdasági ismeretek bővítését is 
2013. július 17. – MTI, hirado.hu 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint a dr. Szász Pálról elnevezett 

szülőföldi jogászösztöndíj egyszerre fókuszál a gazdasági és a jogi ismeretek, kapcsolatok 

bővítésére. Erről Répás Zsuzsanna beszélt az MTI-nek azután, hogy a program külhoni 

magyar ösztöndíjasaival találkozott szerdán Budapesten. A helyettes államtitkár 

hangsúlyozta, a cél az, hogy a magyarság minden tagja magyarként teljes életet élhessen a 

Kárpát-medencében. 

 

Több mint százezer tankönyv a határon túli szakképző intézményeknek 
2013. július 17. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) mintegy 100 ezer tankönyve jut el a határon túli, 

magyar nyelven oktató szak- és felnőttképzési intézményekbe. Czomba Sándor, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikai államtitkára kiemelte: 

szeretnék segíteni, hogy a határon túli magyar szakképző iskolákban magyar nyelvű 

szakkönyvekből oktathassanak. A 490 féle, összesen mintegy 100 ezer tankönyvről 

elmondta, hogy azok az idei képzési jegyzékben bár nem szerepelnek, Magyarországon is 

ezeket használták eddig, és azok a szakmai alapvetések, amelyeket a könyvek 

tartalmaznak, időtállóak. 

 

Temerini fiúk – a szerb elnök elutasította a kegyelmi kérvényt 
2013. július 17. – Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerb elnök aláírásával szerdán kézbesítették Bozóki Antal ügyvédnek azt 

a határozatot, amellyel elutasította Illés Zsolt temerini elítélt kegyelmi kérvényét, amelyet 

2012. október 16-án adott át. Illést az újvidéki bíróság 2005-ben 13 év börtönbüntetésre 

ítélte. A „temerini fiúk” néven elhíresült ügyben az említett bíróság összesen 61 év 

börtönbüntetést szabott ki öt temerini fiatalra, akik egyike Illés Zsolt, az időközben 

elhunyt Zoran Petrović ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt. Két elítélt, Horváth 

Árpád és Szakáll Zoltán az amnesztiatörvény és részleges elnöki kegyelem alapján 2012. 

november 30-án egyszerre szabadult a Sremska Mitrovica-i börtönből. Az ötödik elítélt, 

Máriás István is ebben a börtönben tölti 15 éves szabadságvesztését. 

 

Hét év letöltendő börtönbüntetést kapott Olosz Gergely 
2013. július 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, 

Nyugati Jelen, Magyar Nemzet 

Befolyással való üzérkedés miatt hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Olosz Gergely 

volt szenátort szerdán a Bukaresti Törvényszék. A döntés nem végleges. A volt szenátort 

azzal vádolják, hogy 2007-2008 között, az Energiaszabályzó Országos Ügynökség (ANRE) 

élén töltött időszakban bizonyos cégek képviselőit nagy összegű szerződések elnyeréséhez 

segített hozzá. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/17/19/Repas_a_Szasz_Pal_jogaszosztondij_segiti_a_gazdasagi_ismeretek.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-mint-szazezer-a-hatarontuli-szakkepzo-intezmenyeknek
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15760/Temerini-fiuk-8211-a-szerb-elnok-elutasitotta-a-kegyelmi-kervenyt.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33529
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Martonyi: Bátran kell képviselnünk a saját érdekeinket 
2013. július 17. – MTI, hirado.hu 

Martonyi János külügyminiszter a Kossuth Rádióban a legfontosabb kötelességnek a 

nemzeti érdekek leghatározottabb és legsikeresebb képviseletét jelölte meg. 

„Magyarország esetében ez nem egyszerű feladat, mert a nemzet és az állam nem esik 

egybe, így a mindenkori külpolitikának az összmagyarság érdekeit kell képviselnie” – 

jelentette ki. 

 

Huszadszor rendezik meg a határon túli magyar középiskolások táborát 
2013. július 17. – MTI, Kitekintő 

Huszadik alkalommal érkeznek határon túli magyar középiskolások Paksra Erdélyből, 

Kárpátaljáról, Felvidékről és Vajdaságból. Idén öt szekcióban folyik majd a munka és öt író 

munkásságát dolgozzák fel. A harmincöt magyar ajkú középiskolásra színes program vár: 

munka is és szórakozás is. A kiscsoportos foglalkozásokon alkotói, előadói tapasztalatokat 

szerezhetnek. A július 20-tól 29-ig tartó táborban a munka öt szekcióban folyik majd: lesz 

vers- és prózamondás, zene, dráma, újságírás és film is. 

 

Mellőzik a váradiak akaratát 
2013. július 17. – Krónika 

Nem vették figyelembe a polgárok és a civil szféra tiltakozását, s benne hagyták Nagyvárad 

általános városrendezési tervében a Vámház és a Kert utcák bontásokkal járó 

kiszélesítését. Pásztor Sándor, a helyi önkormányzat RMDSZ-es frakciójának vezetője a 

Krónika megkeresésére úgy fogalmazott, ez az általános terv csupán arra tesz javaslatot, 

hogy a jövőben milyen irányba haladjon Nagyvárad, így ő még optimista az ügy 

végkimenetelét illetően, azt viszont sajnálatosnak tartja, hogy a kérdést nem tárgyalják 

több variánsban. 

 

Magyar felirat is kerül szeptembertől a kolozsvári műemlékekre 
2013. július 17. – transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Szeptembertől kezdik kihelyezni az ötnyelvű tájékoztató táblákat a kolozsvári 

műemlékekre - nyilatkozta Horváth Anna, a város alpolgármestere. Az RMDSZ-es 

alpolgármester elmondta, a műemlékek ötnyelvű (román, magyar, angol, német, francia) 

tájékoztató táblái ügyében elindították a közbeszerzési eljárást. A táblákat a Babes-Bolyai 

Tudományegyetemmel együttműködve készítik el. Szeptemberben kerül ki az első harminc 

tábla. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/17/10/Martonyi_Batran_kell_kepviselnunk_a_sajat_erdekeinket.aspx?source=hirkereso
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/07/17/huszadszor_rendezik_meg_a_hataron_tuli_magyar_kozepiskolasok_taborat/
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/mellozik-a-varadiak-akaratat
http://itthon.transindex.ro/?hir=33520
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Sepsiszentgyörgy: minden nap tüntetnek az egységes székelyföldi régióért 
2013. július 17. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Egyre többen tüntetnek Sepsiszentgyörgyön az egységes székelyföldi régiót követelve; 

szerdán mintegy hetvenen gyűltek össze a prefektúra előtt zászlókkal, transzparensekkel - 

áll az EMNP sepsiszengyörgyi szervezetének Facebookon posztolt közleményében. 

 

Gyorsított eljárást kér a Petőfi-emlékmű megrongálása ügyében Kelemen 
Hunor 
2013. július 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ határozottan elítélte a fehéregyházi Ispánkút Petőfi-domborművének 

megrongálását. Kelemen Hunor szövetségi elnök a magyar kultúra egyik legfontosabb 

kegyhelyének nevezte a fehéregyházi Petőfi domborművet, és felszólítja a rendőrséget, 

igyekezzenek minél gyorsabban kivizsgálni az ügyet és előállítani a tetteseket. 

 

Keresztély: külön tétel kellene románból a magyar gyerekeknek 
2013. július 17. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Háromszéken idén a román nyelv és irodalom vizsgán buktak meg legtöbben, 

többségükben a magyar gyerekek. Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő 

számításai szerint ha nem kellene románból vizsgázniuk a magyar végzősöknek, jobb 

eredmények születtek volna az érettségin - írja a Székely Hírmondó. 

 

Magyar osztályok kerülhetnek veszélybe a kilencedikes diákok hiánya miatt 
2013. július 17. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Több hely van meghirdetve az induló kilencedik osztályokban, mint ahány jelentkező van 

– derült ki az országos szintfelmérő utáni első elosztás után. A helyzet még Székelyföldön 

is aggodalomra ad okot, a szórványról nem is beszélve. Hargita megyében jelenleg 600 

betöltetlen kilencedik osztályos hely van, ennyi emberemlékezet óta nem volt – válaszolt a 

Transindex megkeresésére Bartolf Hedvig főtanfelügyelő. 

 

Tüntetés Székelyföldért – Autós, motoros felvonulást is terveznek 
2013. július 17. – Erdély Ma 

Kedden az Erdélyi Magyar Néppárt sajtótájékoztatón számolt be a székelyföldi régiókért 

szervezett, július 20-ai megmozdulásokról. Nemes Előd, az EMNP sepsiszentgyörgyi 

elnöke, megyei alelnök hangsúlyozta, nagyságában eddig példa nélküli tüntetésre 

számíthatunk. 

 

Gyergyószéki tüntetések az egységes Székelyföldért 
2013. július 17. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt által szervezett, július 20-án Erdély-szerte sorra kerülő 

tüntetéssorozat keretében nyolc gyergyószéki helyszínen is megtartják az Az autonómia a 

megoldás címmel szervezett tüntetést. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33522
http://itthon.transindex.ro/?hir=33523
http://itthon.transindex.ro/?hir=33523
http://itthon.transindex.ro/?hir=33524
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20820
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145559&cim=tuntetes_szekelyfoldert_autos_motoros_felvonulast_is_terveznek
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/gyergyoszeki-tuntetesek-az-egyseges-szekelyfoldert
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Erdélyi pénzek az árvízkárosultaknak 
2013. július 17. – Krónika, Szabadság 

Csütörtökön nyújtják át az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

partiumi vezetői a magyarországi Dunabogdány polgármesterének, Pályi Gyulának a helyi 

árvízkárosultak megsegítésére Erdélyben összegyűjtött pénzösszegeket – derül ki a 

néppárt szerdai közleményéből.  

 

Temesvári tüntetés az autonómiáért 
2013. július 17. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Újezredév Református Központ és az Erdélyi 

Magyar Néppárt, 2013. július 20-án 20 órai kezdettel tüntetést szervez az autonómiáért és 

a román kormány régiósítási, közigazgatási átalakítási terve ellen. A tüntetésre az 

Újezredév Református Központ templomkertjében kerül sor. A temesvári tüntetéssel egy 

időben, Erdély több mint 100 településén rendeznek hasonló megmozdulást.  

 

Megszűnik a magyar nyelvű képzés a kolozsvári BBTE két szakán  
2013. július 17. – maszol.ro 

Megszűnik a következő tanévtől a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) 

két magyar nyelvű tanulmányi program: a távoktatásos képzés a filozófia szakon és a 

nappali képzés a Sepsiszentgyörgyre kihelyezett környezetmérnöki szakon.  

 

Gombaszögön vitázott Berényi és Bugár 
2013. július 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Szlovákiában ősszel sorra kerülő megyei és a jövő tavaszra tervezett államfőválasztásról 

vitázott Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

a Gombaszögi Nyári Táborban szerdán. Berényi József kijelentette: az MKP számára 

elsődleges szempont, hogy megőrizze a „magyar politizálást” a Felvidéken, és ennek 

szellemében alakítja tevékenységét a választások kapcsán. Arra a kérdésre válaszolva, hogy 

hány megyei képviselői mandátum megszerzését tartaná elfogadhatónak, Berényi József 

azt mondta: jelenleg 36 megyei képviselője van a pártnak, s azt szeretnék, ha a novemberi 

választás után képviselőik száma megközelítené a harmincat. Bugár Béla ugyanezen 

kérdés kapcsán úgy fogalmazott: elégedettek lennének, ha sikerülne három-négyszeresére 

növelni képviselőik számát. A Most-Híd az előző választásokon két megyei képviselői 

mandátumot szerzett. 

 

Duray: Gazdaságélénkítő hatása lehet az Orbán-Fico találkozónak 
2013. július 18. – Felvidék Ma 

Július 2-án délelőtt Budapesten tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnök Robert Fico 

szlovák kormányfőjével. A két kabinet képviselői és megyei vezetők több kétoldalú 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-penzek-az-arvizkarosultaknak-1
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/temesvari_tuntetes_az_autonomiaert.php
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15234-megszunik-a-magyar-nyelvu-kepzes-a-kolozsvari-bbte-ket-szakan
http://www.hirek.sk/belfold/20130717181137/Gombaszogon-vitazott-Berenyi-es-Bugar.html
http://felvidek.ma/nezopont/publicisztika/40745-duray-gazdasagelenkito-hatasa-lehet-az-orban-fico-talalkozonak
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megállapodást is aláírtak, amelyek Orbán Viktor szavai szerint új fejezetet nyitnak a két 

ország közös történetében. Duray Miklós politikus, közíró, a Szövetség a Közös Célokért 

egyesület elnöke szerint lényeges volt a két államfő találkozója, mert a határmenti régiók 

fejlesztésével a felvidéki magyarokat sújtó munkanélküliség is orvosolható. 

 

Szerbiában nem házasodnak egykönnyen 
2013. július 17. – Vajdaság Ma 

Szerbiában tavaly kevesebben kötöttek házasságot, de kevesebben is váltak el, a friss 

házasok pedig átlag harmincévesek voltak. Tavaly 3,3 százalékkal kevesebb házasság 

köttetett, mint 2011-ben, de a válások száma is kevesebb volt, a házasságok időtartama 

pedig átlag 12 év. 2011-ben 35 808 házasságkötés történt, 2012-ben pedig 34 639. 

 

Kasza József a Subotičke novine új főszerkesztője 
2013. július 17. – Vajdaság Ma 

Hosszú éveken át tartó gazdasági, politikai és banki karrierjét követően Kasza József, a 

Vajdasági Magyar Szövetség egykori elnöke most az újságírás területén folytatja, 

kinevezték ugyanis a szabadkai Subotičke novine fő- és felelős szerkesztőjévé. Kasza 

néhány hónappal ezelőtt vált a lap igazgatójává, most pedig a Subotičke novine alapítóinak 

közgyűlése döntött főszerkesztői kinevezéséről. 

 

Patthelyzet Bácsföldváron 
2013. július 17. – Vajdaság Ma 

Knézi Péternek, az óbecsei képviselő-testület elnökének a megítélése szerint nincsenek 

meg a bácsföldvári tanácsválasztás kiírásának a törvényes feltételei, a községi képviselő-

testület ugyanis nem illetékes a kérdésben, a helyi közösség igencsak elavult statútuma 

pedig ezt a helyzetet nem szabályozza. A rendkívüli választások kiírását azért kérte a helyi 

közösség titkára a kkt elnökétől, mert június 25-én volt három hónapja annak, hogy nem 

ülésezett a bácsföldvári helyi közösség tanácsa. 

 

„Felelőtlenség lett volna ellenzékben maradni” 
2013. július 17. – Magyar Szó 

A tavalyi választások után Nagybecskereken egyetlen párttömörülés sem szerzett kellő 

számú mandátumot ahhoz, hogy önkormányzati hatalmat alakíthasson. Patthelyzet alakult 

ki, egyrészt a haladók és a szocialisták, másik oldalon pedig a demokraták és a ligások 

között. A haladók és a szocialisták, valamint a köréjük tömörülő pártok összeszedték a 

hatalom megalakításához szükséges többséget. A 67 tagú helyi parlamentben 34 

mandátum azonban nem elegendő egy stabil hatalomgyakorláshoz. Így minden ülés előtt 

felvetődött a dilemma, hogy megmarad-e az önkormányzati hatalom. A szűk parlamenti 

többség ezért folyamatosan a koalíció bővítésén dolgozott. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5673/Szerbiaban-nem-hazasodnak-egykonnyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15756/Kasza-Jozsef-a-Suboticke-novine-uj-foszerkesztoje.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15759/Patthelyzet-Bacsfoldvaron.html
http://www.magyarszo.com/hu/2037/kozelet_politika/99187/%E2%80%9EFelel%C5%91tlens%C3%A9g-lett-volna-ellenz%C3%A9kben-maradni%E2%80%9D.htm
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A polgárok kétharmada támogatja a kormányátalakítást 
2013. július 17. – Vajdaság Ma 

A polgárok kétharmada, pontosabban 67 százaléka támogatja a kormányátalakítást – 31 

százalékuk a kormányátalakítás mellett van, 36 százalékuk pedig inkább a 

kormányátalakítást választaná, mint a választásokat –, egyharmaduk viszont teljesen 

elveti a változást. 

 

Szakmai továbbképzés pedagógusoknak 
2013. július 17. – Pannon RTV 

Újvidéken egész héten át tart az Apáczai Nyári Akadémián a pedagógusok továbbképzése. 

Szakmai jellegű előadások hangzanak el, műhelymunka és gyakorlat folyik, amelyeket 

rendre elemzés és vita követ. Az Akadémia a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesületének egyik legjelentősebb, hagyományos rendezvénye. 

 

A deportálás krónikája 
2013. július 18. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás épületében bemutatásra került a „Kárpátaljai 

magyarok és németek internálása és deportálása 1944-1955 között” című rendhagyó és 

korszakalkotó dokumentációs könyv. 

 

A karintiai szlovéneknél a muravidéki magyarok küldöttsége 
2013. július 17. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviselői az idén tavasszal 

fogadták a karintiai szlovének küldöttségét. A hasznos és értékes találkozó folytatására 

tegnap került sor. A nemzeti közösség háromtagú küldöttsége tegnap Bleiburgba 

látogatott. 

 

Újjáélesztik a járásbírósági kapcsolatokat 
2013. július 17. – Népújság 

A múlt héten a Lenti Járásbíróság kezdeményezésére találkoztak Lentiben a lenti és 

lendvai bíróságok, illetve a muravidéki magyarság képviselői, hogy felelevenítsék a múlt 

század '60-'80-as éveinek kapcsolatrendszerét. A kezdeményezés mindenképpen 

üdvözlendő, a sikeres határmenti kapcsolatok ugyanis mindkét igazságszolgáltatásnak 

hasznosak lehetnek. Különösen fontos mindez a muravidéki magyarság jogainak 

gyakorlati kivitelezése és a magyar jogi nyelvezet megismerése, fejlődése szempontjából. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18900/A-polgarok-ketharmada-tamogatja-a-kormanyatalakitast.html
http://pannonrtv.com/web/?p=71225
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14196
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6701
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6938-ujjaelesztik-a-jarasbirosagi-kapcsolatokat
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A pótköltségvetés nem csökkenti a nemzetiség támogatását 
2013. július 17. – Népújság 

A Szlovén Országgyűlés júliusi ülésén elfogadta a 2013-as pótköltségvetést, mely általános 

csökkentést irányoz elő. Sikerült viszont megőrizni a nemzeti közösségek támogatására 

tervezett tételeket, aminek jelentősége azért is nagy, mert alig maradt tétel, ahol a 

korábban elfogadott keretek maradtak volna érvényben. A pótköltségvetéssel a Kormány 

keretében megalakult az önálló Nemzetiségi Hivatal is (2012 áprilisától nemzetiségi 

szolgálat működött a Belügyminisztériumon belül), mely státusában azonos a Határon 

Túli Szlovének Hivatalával. 

 

Magyar búcsú Középpulyán 
2013. július 17. – Volksgruppen 

Első ízben lesz magyar búcsú Középpulyán vasárnap, július 21-én. Rendező a középpulyai 

plébániahivatal, a kulturális programért pedig a Középburgenlandi Magyar 

Kultúregyesület felel. Bár a templom patrónusainak - Simon és Judás - csak október végén 

lesz a nevük napja, de az időjárásra való tekintettel, előrehozva kerül a búcsú 

megrendezésre. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6940-a-potkoeltsegvetes-nem-csoekkenti-a-nemzetiseg-tamogatasat
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/185479/
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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/

