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Hargitai ultimátum zászlóügyben 
2013. július 22. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Kovászna megye prefektusához hasonlóan hétfőn a hargitai is a székely lobogók 

eltávolítására szólított. Adrian Jean Andrei Hargita megyei prefektus tegnap körlevélben 

szólította fel a megye valamennyi polgármesterét, hogy három napon belül távolítsák el a 

város- és községházákról "azokat a zászlókat, amelyek nem tartják tiszteletben a hatályos 

jogszabályok előírásait". 

 

Kedden kezdődik a 24. Tusványos a Semi Holsen és Magna Cum Laude 
koncertjével 
2013. július 22. – transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Szabadság 

A Semi Holsen és Magna Cum Laude koncertjével kedden este megnyílik az erdélyi 

Tusnádfürdőn a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelyet idén minden 

eddiginél nagyobb médiaérdeklődés övez - mondta el az MTI-nek hétfőn Fazakas Imola, a 

Tusványosként emlegetett rendezvénysorozat sajtófelelőse. A szabadegyetem szombat este 

ér véget. 

 

Karikatúra-pályázatot hirdettek határon túliaknak is 
2013. július 23. – MTI, hirek.sk 

Országos e-karikatúra-pályázatot írt ki a kArton Galéria - Karikatúra és Képregény 

Múzeum magyarországi és határon túli magyar hivatásos és amatőr karikaturisták, 

szatirikus képzőművészek, reklámgrafikusok, továbbá 6-12 éves gyerekek részére több 

témakörben és kategóriában. 

 

A nándorfehérvári diadalra emlékeznek Budapesten 
2013. július 22. – Pannon RTV 

Gyermekprogramokkal és díszsortűzzel emlékeztek hétfőn a nándorfehérvári diadalra 

Budapesten. Délelőtt érkeztek a Széchenyi István térre a Hunyadi-járaton részt vevő hajók, 

fedélzetükön azzal a mintegy 300 gyerekkel, akiknek egy része az Erzsébet-tábor keretében 

Belgrádban – az egykori Nándorfehérváron – tanulmányi kiránduláson vett részt. A 

Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Ezred hajói díszsortüzet adtak a 

nándorfehérvári diadal hőseinek tiszteletére, majd ünnepi menet indult a Széchenyi István 

térről a Lánchídon át, majd a Hunyadi János úton a Budai Várba. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/hargitai-ultimatum-zaszlougyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=33568
http://itthon.transindex.ro/?hir=33568
http://www.hirek.sk/kultura/20130723171136/Karikatura-palyazatot-hirdettek-hataron-tuliaknak-is.html
http://pannonrtv.com/web/?p=71983
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Ki is Olosz Gergely? 
2013. július 22. – transindex.ro 

Rövid időn belül látványos karrier, érezhető befolyás, sok támogató. Majd egy tapadós 

korrupciós ügy, ami mintha senkit nem lepne meg. Ami a Wikipediáról kimaradt. 

 

Terra Siculorum 2021: logópályázatot hirdetett Sepsiszentgyörgy 
2013. július 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a Terra Siculorum 2021 pályázati 

program logójának megtervezésére. A munkáknak néhány tartalmi elvárásnak kell 

megfelelniük: a logó egyszerre szól Európának és Székelyföldnek – az európaiak fele 

Székelyföld értékét, egyediségét jeleníti meg, a székelyföldiek irányába pedig jelzésértékű, 

utalás arra, hogy Székelyföldet közösen alakítjuk. Központi motívumként kezeli a 

régióban, a közösségben való gondolkodást. 

 

Megkerült az ispánkúti Petőfi-emlékmű rongálója 
2013. július 22. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Erdély 

Ma 

A Héjjasfalva községhez tartozó Küküllősárdról származik az a személy, aki az ispánkúti 

Petőfi-dombormű három bronztáblájából kettőt eltávolított, feltehetőleg színesfém-

értékesítés céljából - áll az RMDSZ Maros megyei szervezetének közleményében. 

 

Antonescu: alkotmánymódosítás, régiósítás halasztva 
2013. július 22. – Erdély Ma, Háromszék 

Minden bizonnyal jövő esztendőre marad az alkotmánymódosítást szentesítő népszavazás 

– jelentette ki Crin Antonescu – írja a România liberă.  A kormányerők úgy döntöttek, 

betartják az alkotmánybíróság erre vonatkozó döntését, s egy évvel elhalasztják az új 

alkotmányt szentesítő népszavazást. 

 

Horia Grama nem érti, hogy mit jelent a követelt autonómia, de tiltakozik 
ellene 
2013. július 22. – Erdély Ma 

Horia Grama nem érti, hogy tulajdonképpen miről szól a háromszéki magyarság által 

igényelt autonómia, de pénteki sajtóértekezletén megerősítette: nem ért egyet vele. A 

Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője szerint, nem neki lenne kötelessége, hogy 

érdeklődjék, hanem a magyarság képviselőinek kellene azon igyekezniük, hogy 

megmagyarázzák az itt élő románoknak, mit akarnak. Grama, alighanem első alkalommal, 

Dél-Tirollal példálózott. Mint mondta: ott is meggyőzték a németek az olaszokat, hogy az 

autonómia nekik is jó. Erre, húsz év alatt, a háromszéki magyarok részéről még 

próbálkozás sem történt – állapította meg a kormánypárti honatya. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=20850
http://itthon.transindex.ro/?hir=33563
http://itthon.transindex.ro/?hir=33567
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145875&cim=antonescu_alkotmanymodositas_regiositas_halasztva
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145885&cim=horia_grama_nem_erti_hogy_mit_jelent_a_kovetelt_autonomia_de_tiltakozik_ellene
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145885&cim=horia_grama_nem_erti_hogy_mit_jelent_a_kovetelt_autonomia_de_tiltakozik_ellene
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Feljelentik a székely zászlót meggyalázó román nőt 
2013. július 22. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszentgyörgyi szervezete feljelenti a rendőrségen 

azt a román nőt, aki a szombat esti sepsiszentgyörgyi autonómiatüntetésen leköpte a 

székely zászlót – nyilatkozta hétfőn a maszol.ro-nak a szervezet elnöke. Nemes Előd 

elmondta: a nő ellen előre bejelentett és engedélyezett demonstráció megzavarása, illetve 

közösségi szimbólum meggyalázása címén nyújtanak be panaszt. Az incidensről fotó is 

készült, amit bemutatnak majd a rendőrségen.  

 

Székely Mózes fejedelemre emlékeztek Brassóban 
2013. július 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Székely Mózes, az egyetlen székely származású erdélyi fejedelem, születésének 460. és 

halálának 410. évfordulójára emlékeztek vasárnap a brassói unitárius templomban 

Kovászna Megye Tanácsa, a Brassó megyei RMDSZ és az unitárius egyház szervezésében. 

A rendezvény végén sor került a brassói és a háromszéki magyarság együttműködési 

megállapodására is az Összetartozunk Székely-Szórvány Partnerségi Program keretében.  

 

Böjte Csaba árváinak énekelt Dancs Annamari 
2013. július 22. – Krónika 

Böjte Csaba testvér szovátai gyermekotthonában lépett fel közel 200 nehéz sorsú kisgyerek 

örömére. Dancs Annamari sepsiszentgyörgyi énekesnő, a Budapesti Operettszínház 

művésze. Az énekesnő, aki az elmúlt években gyakran vállalt jótékonysági fellépéseket, úgy 

nyilatkozott, hogy azonnal igent mondott, amikor felkérték, hogy a szovátai 

gyermekotthonban szervezett egy hetes tábor megnyitóján énekeljen. 

 

Fiaskó lett az idei Félsziget 
2013. július 22. – Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság 

Bár a vasárnap zárult Félsziget szervezőinek hétfői sajtóközleménye szerint hatvanezren 

vettek részt a négy napos Gorbó-völgyi rendezvénysorozaton, a helyszíni tapasztalatok és 

az odalátogatók egybehangzó véleménye szerint ennél jóval kevesebben fordultak meg a 

vásárhelyi Víkend-telepről idén Kolozsvár mellé költöztetett fesztiválon. 

 

Túljelentkezés a BBTE magyar nyelvű képzéseire 
2013. július 22. – maszol.ro 

Hétfő délig 1269-en iratkoztak be felvételire a kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetemen a magyar nyelvű képzés számára fenntartott 1067 helyre – 

tájékoztatta a maszol.ro-t Soós Anna. A magyar tagozatért felelős rektor-helyettes 

elmondta, túljelentkezés van az informatika, kémia, biológia, földrajz, pszichológia, 

közgazdaság, jog, testnevelés és kommunikáció szakon. Ezek nem végleges adatok, ugyanis 

akadnak olyan karok is, ahol csütörtökig tartanak a beiratkozások.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15385-feljelentik-a-szekely-zaszlot-meggyalazo-roman-not
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15391-szekely-mozes-fejedelemre-emlekeztek-brassoban
http://kronika.ro/szines/bojte-csaba-arvainak-enekelt-dancs-annamari
http://kronika.ro/szines/fiasko-lett-az-idei-felsziget
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15398-tuljelentkezes-a-bbte-magyar-nyelvu-kepzeseire
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Tervszerűen rongálják a Barcsay-emlékművet 
2013. július 22. – Nyugati Jelen 

Déván 2011. november 15-én állítottak emlékművet Barcsay Ákos erdélyi fejedelemnek. A 

féldomborműves gránittömböt az utóbbi hónapokban kitartóan rongálják, meggyalázzák. 

Talapzatáról eltűnt az állíttatás adatait jelző tábla. Védőkerítésének fémoszlopait szinte 

mind kiverték.  

 

Székely kaput avattak Székelyföld kapujában 
2013. július 22. – szekelyhon.ro 

Falutalálkozót szerveztek, bővítették testvérkapcsolataikat és maradandó emlékjelet 

állítottak az utókornak, a székelységnek pedig jelképet – mindezt a hétvégén, a 

murokországi Lőrincfalván. 

 

„Betyárfenyegetés” Örvénden 
2013. július 23. – Krónika 

Precedens nélküli uszító szórólapok bizonytalanították el a Bihar megyei Örvénd lakosait 

az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett hétvégi 

tüntetésen való részvételtől – tájékoztatta tegnap a sajtót Csomortányi István, a néppárt 

Bihar megyei szervezetének elnöke. Mint ismert, szombat este az ország több településén, 

így a többségében magyarok lakta Örvénden is tiltakozó akciókat szerveztek a kormány 

régiósítási terve ellen. 

 

Olosz Gergely fellebbezett 
2013. július 23. – Erdély Ma, Háromszék, transindex.ro 

A bukaresti törvényszék július 17-én befolyással való többrendbeli üzérkedés miatt 

alapfokon hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Olosz Gergely volt felső-háromszéki 

RMDSZ-es szenátort, aki az ítélet kihirdetése után ártatlannak vallotta magát. Olosz július 

18-án megóvta az alapfokú döntést, ügyét a bukaresti ítélőtábla fogja letárgyalni. Még 

egyszer lehetőség lesz fellebbezni. A Korrupcióellenes Ügyészség egyelőre nem élt óvási 

jogával, szombatig megteheti. 

 

Az orvosok lakásgondját orvosolják Háromszéken 
2013. július 23. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Orvosi lakások alapkövét tették le Sepsiszentgyörgyön, amelyek megépítését is megkezdik 

hamarosan a Fogolyán Kristóf Sürgősségi Kórház udvarán. Az eseményen a helyi 

önkormányzati vezetők mellett részt vett Németh Zsolt külügyi államtitkár és Répás 

Zsuzsa nemzetpolitikai helyettes államtitkár, illetve jelen volt Kató Béla erdélyi református 

püspök, a Stúdium Alapítvány munkatársai, orvosok, támogatók, meghívottak, újságírók.  
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tervszeruen_rongaljak_a_barcsay_emlekmuvet.php
http://szekelyhon.ro/faluszerte/szekely-kaput-avattak-szekelyfold-kapujaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145947&cim=olosz_gergely_fellebbezett
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15428-az-orvosok-lakasgondjat-orvosoljak-haromszeken
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A PAT elnöke: nem hagyjuk, hogy Partiumot gyarmatként kezeljék 
2013. július 23. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Pénteken megalakult az Partiumi Autonómia Tanács, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Autonómiával foglalkozó testülete. A Partiumban négyszázezer magyar él, jó részük egy 

tömbben, itt a határ mentén. Azt gondoljuk, számukra is megoldás lesz egy területi 

autonómia, nemcsak a Székelyföld esetében, nyilatkozta Csomortányi István, a PAT 

megválasztott elnöke. 

 

Ferdítő felmérés a régióközpontokról? 
2013. július 23. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Kétségbe vonta a régióközpontokra vonatkozó legfrissebb, a hatóságok felkérésére 

készített közvélemény-kutatás valóságtartalmát Cornel Popa, a Bihar Megyei Tanács 

nemzeti liberális párti (PNL) elnöke.  

 

Elmulasztott lehetőségek Szatmáron 
2013. július 23. – Krónika 

Szorosabbá tennék Szatmárnémeti és Nyíregyháza gazdasági kapcsolatait – a két város 

önkormányzata ebben hónapban zár egy európai uniós finanszírozású pályázatot, 

amelynek célja a közvetítés a két megyeszékhely leginkább tőkeerős vállalatai között, 

illetve olyan fórumok kialakítása, melyek révén követni tudják egymás tevékenységét, 

valamint az üzleti világban zajló folyamatokat. 

 

„Bukarest nem Budapest” kampány 
2013. július 23. – Krónika 

„Bukarest nem Budapest” a mottója annak a hétfőn indult Rom csokoládé kampánynak, 

amelyet a YouTube-ra is feltöltött videóval népszerűsítenek. Az animációban, amelyet 

kedd délutánig mintegy 12 ezerszer néztek meg a videómegosztó portálon, olyan híres 

bakikat említenek meg, mint amikor Michael Jackson, a Metallica vagy Lenny Kravitz 

Budapestet köszöntötte a román fővárosban tartott koncerten. 

 

Elkezdődött a tusványosi időszámítás 
2013. július 23. – Krónika 

Huszonhárom helyszínen, több mint száz programból válogathatnak idén a hivatalosan 

szerda reggel elrajtoló 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor résztvevői. A mi 

időnk! címszó alatt zajló tusnádfürdői rendezvény hagyományos helyszíne, az Olt folyó 

melletti kempingtábor már az úgynevezett nulladik napon elkezdett benépesedni – 

számukra a program szerint a Magna Cum Laude és a Semi Holsen zenekar biztosította a 

bemelegítőt –, a vasárnap záruló diáktáborba több mint 30 ezer látogatót várnak. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=145982&cim=a_pat_elnoke_nem_hagyjuk_hogy_partiumot_gyarmatkent_kezeljek_audio
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ferdito-felmeres-a-regiokozpontokrol
http://kronika.ro/gazdasag/elmulasztott-lehetosegek-szatmaron
http://kronika.ro/szines/abukarest-nem-budapesta-kampany
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elkezdodott-a-tusvanyosi-idoszamitas
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Rágalmazásért perel Grim András 
2013. július 23. – Krónika 

Rágalmazási pert indít Grim András, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének alelnöke 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei vezetője ellen az 

Örvénden terjesztett, erőszakra uszító szórólapok kapcsán tett vádaskodása miatt – 

jelentette be keddii sajtótájékoztatóján a szövetségi politikus. 

 

Erdőgazdálkodás és mezőgazdaság szakot indít Sepsiszentgyörgyön a 
Sapientia 
2013. július 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Erdő- és vadgazdálkodási, valamint mezőgazdasági szakok indítását jelentették be 

sajtótájékoztató keretében Sepsiszentgyörgyön helyi és anyaországi politikusok, valamint a 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetői. Németh Zsolt, Magyarország 

Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára gratulált a tervezett egyetem 

helyszínválasztásához. A Sapientia EMTE elmúlt 13 éves munkáját sikertörténetként 

fogalmazta meg, hiszen ezt az egyetemet választották meg Románia legeredményesebb, 

legsikeresebb magánegyetemének. 

 

Megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt külügyi kabinetje 
2013. július 23. – Erdély Ma, maszol.ro 

Tusnádfürdőn, a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor előestéjén alakult meg 

az Erdélyi Magyar Néppárt külügyi kabinetje. A testület jelen levő tagjai Toró T. Tibor 

Néppárt-elnök jelenlétében meghallgatták Szilágyi Zsolt alelnök, a kabinet vezetőjének 

előterjesztését az európai pártokkal eddig kiépített kapcsolatokról, a brixeni FUEN-

kongresszuson való részvételről, a FUEN elnökségével elkezdett tárgyalásokról, valamint 

az európai polgári kezdeményezésről. 

 

„Nem normális dolog, hogy a romániai magyarok a magyar kormány pénzén 
tanuljanak anyanyelvükön” 
2013. július 23. – Nyugati Jelen, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint „nem normális dolog”, hogy a 

romániai magyarok a magyar kormány támogatásával tanulnak anyanyelvükön, azon a 

pénzen, amit a magyar kormány a magyar állampolgároktól szed be adóként erre a célra. 

„Erdélyi magyarként, román állampolgárként nehéz elfogadnom azt, hogy míg mi, 

magyarok kifizetjük adóinkat Romániában, addig a magyar kormány intézményeket hoz 

létre a magyar adófizetők pénzén Erdélyben” – mondta Antal. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ragalmazasert-perel-grim-andras
http://itthon.transindex.ro/?hir=33574
http://itthon.transindex.ro/?hir=33574
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145987&cim=megalakult_az_erdelyi_magyar_neppart_kulugyi_kabinetje
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/nem_normalis_dolog_hogy_a_romaniai_magyarok_a_magyar_kormany_penzen_tanuljanak_anyanyelvukon.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/nem_normalis_dolog_hogy_a_romaniai_magyarok_a_magyar_kormany_penzen_tanuljanak_anyanyelvukon.php
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Borbélynak elege van a nemzetállamból 
2013. július 23. – szekelyhon.ro 

A hétvégi lőrincfalvi kapuavatás apropóján Borbély László kirohant a nemzetállam ellen, 

továbbá azt szeretné, ha az Európai Unió a növények színe helyett inkább a kisebbségek 

jogaival foglalkozna. 

 

Generációk találkozása Martoson - Samu Istvánt kérdeztük 
2013. július 22. – Felvidék Ma 

Vasárnap ért véget az I. Martosi Szabadegyetem, ahol fiatalok és idősebbek közösen 

vitatták meg a kárpát-medencei magyarság sorskérdéseit. A négynapos rendezvény elérte 

küldetését, legfőbb célja ugyanis az volt, hogy összehozza a generációkat- mondta a 

Felvidék Ma portálnak Samu István, akit arra kértünk, összegezze tapasztalatait. 

 

Martoson újabb tagszervezetekkel bővült a SZAKC 
2013. július 22. – Felvidék Ma 

Az I. Martosi Szabadegyetemen július 20-án a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) polgári 

társulás ünnepi fogadást adott a vendégek, a rendezői partnerek számára. A fogadáson a 

SZAKC közgyűlésének tagjai jóváhagyták azon nyolc szervezet felvételét a Szövetség a 

Közös Célokért társulásba, melyek korábban már jelezték csatlakozási szándékukat. 

 

Újabb két Pro Civis füzet az önkormányzatoknál 
2013. július 22. – Új Szó 

A Pro Civis Polgári Társulás tavaly megkezdett kiadói tevékenysége folytatásaként a 

napokban adta ki legújabb két publikációját, a Pro Civis füzetek ötödik és hatodik 

számát. Az ötödik füzet az ország előtt álló három választásra reagál, vagyis ezeket a 

törvényeket tartalmazza magyar és szlovák nyelven. A hatodik Pro Civis füzet az új 

adatvédelmi törvényt tartalmazza. 

 

Szlovmagy identitás 
2013. július 22. – Lovász Attila – Új Szó 

„A szlovákiai magyar jelző ellen egy életen át ágálva, most mégis úgy érzem, kötelességem 

Berényi elnök urat figyelmeztetni, hogy szlovmagy lét, szlovmagy identitás igenis van. 

Egyénenként változó, mennyire fontos valakinek a magyar identitása mellett a szlovákiai, 

esetenként a szlovák, mert már ilyen is van, népek interakciói során egyszerűen 

elkerülhetetlen a dolog. A szlovákiai magyar lét nem egyetlen, még csak nem is domináns 

része a kettős nyelvi identitás, de már ilyen is van, és amíg vegyes házasságok lesznek, 

márpedig lesznek, addig jó, ha van. A legboldogabb ember lennék, ha a szlovákiai magyar 

csak territoriális megjelölés lenne, de nem az.” 
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Három jobboldali megyefőnökjelölt még hiányzik 
2013. július 22. – bumm.sk 

A jobboldali pártoknak egyelőre három megyében sem sikerült közös megyefőnök-jelöltet 

állítaniuk a Smer ellenében a megyei választásokon - írja a Pravda napilap. Kassa, Nyitra 

és Trencsén megyékben nincs megegyezés. 

 

Gombaszögi jövőkép 
2013. július 23. – Tokár Géza – Új Szó 

Mi sül ki abból, ha szűk másfélezer szlovákiai magyar egyetemista egy helyen szórakozik 

egy egész héten keresztül? A Krasznahorkán múlt héten megrendezett Gombaszögi Nyári 

Tábor példája azt mutatja, hogy valami nagyon jó, a pillanatnyi jókedven messze 

túlmutató dolog. Hasonló rendezvényekre óriási szükség van. A kisebbségek 

fennmaradására a legnagyobb veszélyt a széthullás, a megosztás, a szekértáborok 

kialakítása jelenti, a hálózatépítés és az ismeretségek kialakítása útján viszont új 

generációkat lehet belevonni a munkába. Ahogy Krasznahorka vára is lassan de biztosan 

újjáépül, a felvidéki magyarságot is újjá kell építeni. 

 

Felújításra szorul az iskola és az óvoda épülete 
2013. július 23. – Új Szó 

Felújításra szorul a galántai járásbeli Jóka nagyközség iskolája és óvodája. Az iskola 

világításának rekonstrukcióját a falu költségvetéséből fedezik, az óvoda felújítására 

pályázatok útján kértek pénzt. 

 

Nyitra megyében összeállt négy párt a Smer ellen 
2013. július 23. – bumm.sk 

Bastrnák Tibor, a Most-Híd nyitrai kerületi elnöke javaslatára találkoztak Komáromban a 

Híd, az SDKÚ, az SaS és az Új Többség (Nova) képviselői, hogy megvitassák a megyei 

választásokon való együttműködés lehetőségeit. A pártok képviselői megvitatták a 

választási programot, a mandátumok számát és a választások utáni együttműködést is. A 

tárgyalások még nem zárultak le véglegesen, augusztus elején folytatódnak majd, amikor 

megszülethet a végleges döntés az együttműködés kapcsán. 

 

Feloszlatták a Bunyevác Nemzeti Tanácsot 
2013. július 22. – Vajdaság Ma 

Feloszlatták a Bunyevác Nemzeti Tanácsot, az emberi jogi, kisebbségi, közigazgatási és 

helyi önkormányzati minisztérium döntése nyomán. A Szerbiában élő bunyevácok 

tanácsának kérdése valamivel több mint fél év után oldódott meg, hiszen az elmúlt 6 

hónapban nem tartottak ülést, a tanácson belül felmerült nézeteltérések miatt. Emiatt a 
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minisztérium döntés hozott arról, hogy a 2014 júniusára várható nemzeti tanácsi 

választásokig egy ideiglenes tanácsot hoz létre. 

 

Pásztor: Meg kell akadályozni a kamararendszer tönkretételét 
2013. július 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Teljes mértékben elfogadhatatlan, felelőtlen és meggondolatlan megengedni a gazdasági 

kamarák jelenlegi szervezeti rendszerének a megszüntetését – értékelt hétfői 

közleményében Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke, s határozottan elítélte a 

kamararendszer központosításának ötletét. A készülőben levő, a gazdasági kamarákról 

szóló törvény munkaváltozatának megismerését követően Pásztor István úgy értékelt, 

hogy az előirányzott megoldás helyrehozhatatlan kárt okozna a jelenlegi 

kamararendszernek. 

 

Legyél Te is a tolerancia nagykövete! 
2013. július 22. – Magyar Szó 

A címbe foglalt felkérést intézték a VII. Toleranciatábor szervezői, a Kék Duna Alapítvány, 

Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete és partnerszervezeteik a táborlakó fiatalokhoz, 

akiknek 2013-ban is a barátság, a demokrácia, a szolidaritás és a béke iskolájában nyílik 

lehetőségük felfedni a hasonlóságokat és különbségeket, amelyek a Duna mentén és 

szélesebb térségben is egybefogják a fiatalokat. E nemzetközi ifjúsági találkozó 

szervezésének hat éve alatt Topolya több mint ezer fiatalt látott vendégül. Az idei évben, 

július 21-étől 27-éig zajló rendezvény keretében több mint száz Németországból, 

Romániából, Magyarországról, Szlovákiából, Horvátorországból és Szerbiából: a 

helybelieken kívül Smederevóból, Apatinból, Golubacról, Újvidékről, Bácsról, Karlócáról, 

Pancsováról, Kragujevacról és Zomborból érkező fiatal vált táborlakóvá.  

 

Ismét elnapolták a Vajdaság pénzellátásáról szóló törvény 
munkacsoportjának ülését 
2013. július 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdaság pénzellátásáról szóló törvénytervezet kidolgozásával megbízott munkacsoport 

keddre bejelentett ülését ismét elnapolták, most a kormányátalakítás miatt. A 

munkacsoport első ülését áprilisban kellett volna megtartani, akkor az éppen aktuális 

politikai helyzetre hivatkozva halasztottak. A bejelentések szerint már az idei év első 

felében el kellett volna készülnie a törvénytervezetnek. Mint ismeretes, a tartomány 

bevételeinek szabályozása már majdnem 5 éve képezi vita tárgyát, hiszen azóta 

halasztgatják az erről szóló törvényi keret kidolgozását. 

 

Anna Napok Kishegyesen 
2013. július 23. – Vajdaság Ma 

Csütörtökön, július 25-én kezdődik Kishegyesen az Anna Napok rendezvénysorozat, mely 

változatos és tartalmas időtöltést, szórakozást, kikapcsolódást ígér minden helybélinek és 
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az idelátogatóknak egyaránt. Évszázados léptékben mérve is megállapítható, hogy 

Kishegyesen évről évre a falu legnagyobb eseményének számít a templombúcsú, amit a 

templom névadója, Szent Anna napjához (július 26-a) legközelebb eső vasárnapon 

tartanak. 

 

A vajdasági kormány segélyt küldött a koszovói népkonyháknak 
2013. július 23. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kormány újabb, 25 tonna lisztből álló humanitárius szállítmányt juttatott el 

összesen mintegy 800 ezer dinár értékben a koszovói népkonyháknak. 

 

A nyelvhasználati jogok csorbulását akadályozta meg a VMSZ 
2013. július 23. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Mintegy húsz módosítási indítványt fogadott el a kormány és a Szerbiai Képviselőház 

igazságügyi bizottsága a szabálysértési törvényjavaslattal kapcsolatban. A Vajdasági 

Magyar Szövetség parlamenti frakciójának módosítási indítványát is jóváhagyták. A 

törvényjavaslatban ugyanis kétértelmű megfogalmazás szerepelt a kisebbségi nyelvek 

szabálysértési eljárásban való használatával kapcsolatban. A nemzeti közösségek hivatalos 

nyelvhasználati jogai csorbulhattak volna, ezt akadályozta meg a VMSZ elfogadott 

indítványa. 

 

A szerb nagykövet sajnálja a Honvéd szurkolóit ért atrocitásokat 
2013. július 23. – Magyar Szó, MTI 

Szerbia budapesti nagykövete, Rade Drobac sajnálja, hogy atrocitás érte múlt csütörtökön 

a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának Újvidékre, a Vojvodina elleni Európa Liga-

mérkőzésre utazó szurkolóit, és a kispesti klub hétfői levelét továbbítja az illetékes szerb 

hatóságoknak. A Honvéd kedden a honlapján tette közzé Rade Drobac válaszát. A 

nagykövet jelezte: meggyőződése, hogy a szerb hatóságok a két klub szurkolói közötti 

esetleges incidensek elkerülése és a magyar csapat szimpatizánsai megvédése érdekében 

intézkedtek. Kiemelte: valószínűleg ezt nem a legmegfelelőbb módon tették, de amint Gács 

Pálnak, a kispestiek ügyvezetőjének írta: „a világon mindenhol nehéz a szurkolók, 

különösen a labdarúgó-szurkolók féken tartása”. Egyúttal őszinte sajnálatát fejezte ki a 

történtekkel kapcsolatban. 

 

Járművezetői oktatóanyag és tesztek magyarul is 
2013. július 23. – Magyar Szó 

Egy óbecsei autósiskola munkatársai a közelmúltban úgy döntöttek: Vajdaságban 

elsőkként magyarul is elkészítik az oktatási anyagot és a teszteket, hogy megkönnyítsék a 

tanulást és a vizsgára való felkészülést azok számára, akiknek gondot jelent a szerb nyelv 

ismerete. Az anyagok – a traktort kivéve – minden járműkategóriában magyarul is 

ingyenesen hozzáérhetőek a cég honlapján. Bár ezt a lehetőséget a vajdasági iskolák 

zömének felajánlotta a cég, azzal egyelőre kevesen éltek. 
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Csütörtök előtt nem tárgyalnak a kormányátalakításról 
2013. július 23. – Pannon RTV 

Csütörtökön kezdik meg az egyeztetéseket a hatalmi koalíciót alkotó pártok vezetői a 

kormányátalakításról. Erre előbb semmiképp sem kerülhet sor Ivica Dačić szerint. A szerb 

miniszterelnök ugyanis Aleksandar Vučićtyal Brüsszelben tárgyal addig. Ez a kormány 

történelmi sikert ért el: megkezdte a tárgyalásokat az Európai Unióval a csatlakozásokról, 

de mi nem elégszünk meg ezzel – mondta Ivica Dačić. 

 

Vučid: A pártok értékeljék minisztereik teljesítményét 
2013. július 24. – Magyar Szó 

Néhány nappal azelőtt, hogy az előzetes bejelentések szerint a hatalmi pártoknak 

dönteniük kellene a köztársasági kormány átalakításáról, Aleksandar Vučić 

kormányfőhelyettes, a Szerb Haladó Párt elnöke kedden a Szerbiai Rádió és Televíziónak 

nyilatkozva kifejtette: esze ágában sincs bizonygatni, hogy a kormánykoalíciót alkotó 

pártok miniszterei közül ki végezte rosszul a munkáját. Mint mondta, a hatalmi pártoknak 

kell értékelniük saját tárcavezetőik eredményességét, és ismételten kiemelte, hogy a 

kormány átalakításának alaposnak kell lennie. A személycserékkel kapcsolatos 

kritériumok objektívek lesznek, hangsúlyozta Vučić. 

 

Beregszászi „hangolás” 
2013. július 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Közel másfél hónapja foglalta el Beregszász polgármesteri székét Babják Zoltán. Mint 

mondja, az az első, hogy az önkormányzat munkatársaival megszokják egymást. Szerinte 

egyelőre még a hangolási időszak közepén járnak. Fontosnak tartja, hogy megszűnjenek a 

fizetéshátralékok, illetve az elvégzett munkák után idejében elszámoljanak. 

 

Nyári nyelvtanfolyamok a BMKE-nél 
2013. július 22. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyáron idén is magyar nyelvi programokat szervez 

gyermekeknek és fiataloknak. A már hagyományos Balatoni nyelvtáboron túl a nyári 

szünidő végén, augusztusban ismét magyar tanfolyamokra kerül sor. A Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület nyári nyelvtáborában a gyerekeknek ismét lehetőségük lesz a 

szünidőben, a Balaton parton a magyar nyelv játékos elsajátítására és gyakorlására. A 

tábor jövő héten veszi kezdetét. 
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Magyar búcsú Középpulyán 
2013. július 23. – Volksgruppen 

Hosszú évek után ismét magyar búcsút rendeztek Középpulyán a plébániahivatal és a 

Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében a hétvégén. A Középpulyán 

található 18. századi barokk stílusban épült Szent Simon és Júdás Tádé apostoloknak 

szentelt plébániatemplom felújítása kapcsán jött az ötlet, hogy ismét tartsanak magyar 

búcsút, amely közel negyven éven át tartotta össze a magyar ajkú lakosokat a burgenlandi 

községben. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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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/

