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Büntetné Tőkést Ponta 
2013. július 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Népszabadság, Magyar Hírlap 

Tőkés László tusnádfürdői kijelentései nem csupán sértőek, hanem büntetendőek is, és 

Traian Băsescu államfőnek szankcionálnia kellett volna őket, már ha Romániának lenne 

elnöke – jelentette ki kedden Victor Ponta miniszterelnök a kormányülést megelőzően 

arra utalva, hogy Tőkés a Tusványoson szombaton arra kérte Orbán Viktor magyar 

miniszterelnököt: Magyarország vállaljon védhatalmi státust az erdélyiek fölött úgy, ahogy 

Ausztria a dél-tiroli németek fölött. 

 

Elkezdődik a határon túliak adatfelvétele 
2013. július 31. – Magyar Hírlap 

Augusztus 1-vel indul a határon túli magyar állampolgárok választási regisztrációja. A 

magyarországi, de állandó lakhellyel nem rendelkező kettős állampolgároknak ki kell 

tölteniük és vissza kell küldeniük a regisztrációs adatlapot a Nemzeti Választási Irodának. 

A regisztrált külhoni magyarok levélben adhatják le szavazataikat, vagy elküldik postai 

úton az NVI-hez, vagy a választások megelőző tizenöt naptól számítva a külképviseleteken 

is bedobhatják.  

 

Menesztették a magyarellenes tanulmányok feljelentőjét 
2013. július 30. – Balogh Levente – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, 

Szabadság 

Menesztették tisztségéből azt a kutatót, aki feljelentést tett az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD), miután egy, a Román Tudományos Akadémia 

keretébe tartozó intézet két, a magyar közösségre nézve sértő tanulmányt is közzé tett. 

Eugen Gojinescu, az akadémia Etnikai Problémákat Tanulmányozó Európai Központjának 

kutatója több mint három hónappal a leváltása után tudta meg, hogy áprilisban 

menesztették, azt követően, hogy még januárban feljelentést tett a diszkriminatív 

tanulmányok miatt. Ionel Haiduc, a tudományos akadémia elnöke közölte, vizsgálatot 

rendelt el az ügyben, amely akár a bíróság elé is kerülhet. 

 

Milyen egy székelyföldi női vállalkozó? Négy kötetet mutatnak be a Studia 
Terræ Siculorum sorozatban 
2013. július 30. – transindex.ro 

2013. augusztus 1-én, 17 órától kerül sor a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

székelyföldi regionális kutatásokat összegző Studia Terræ Siculorum c. könyvsorozatának 

bemutatójára a Csíki Székely Múzeumban. 
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http://kronika.ro/belfold/buntetne-tokest-ponta
http://magyarhirlap.hu/regisztraljak-a-kulhoni-szavazokat
http://kronika.ro/belfold/menesztettek-a-magyarellenes-tanulmanyok-feljelentojet
http://itthon.transindex.ro/?hir=33636
http://itthon.transindex.ro/?hir=33636
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Markó: az erdélyi magyarság nem egyezik bele Székelyföld feldarabolásába 
2013. július 30. – transindex.ro, Krónika 

Nem fogadja el az erdélyi magyarság azt, hogy a régióátszervezéssel szétdarabolják a 

Székelyföldet - mondta Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke a RFI rádió műsorában. Markó 

úgy gondolja, nagy etnikai feszültségekhez vezethet, ha a Ponta-kabinet a többségi magyar 

régiókat egy román többségű régióba olvasztja, és kiveszi a döntésjogot a magyar vezetők 

kezéből. 

 

Aláírásgyűjtések Borboly visszatéréséért 
2013. július 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Számos Hargita megyei településen aláírásgyűjtés zajlik annak érdekében, hogy a tisztsége 

gyakorlásától eltiltott és bűnügyi vizsgálat alatt álló Borboly Csaba ismét betölthesse a 

megyei önkormányzat elnöki funkcióját. „Kérjük engedélyezzék, hogy Borboly Csaba 

gyakorolhassa Hargita megye tanácselnöki funkcióját!” – ez áll azon ív fejlécén, amellyel 

aláírásokat gyűjtenek. 

 

Winkler Gyulát aggasztja, hogy Brüsszel elbánt az SZNT-vel  
2013. július 30. – maszol.ro 

Aggasztja Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt, hogy az Európai Bizottság 

elutasította a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és partnerei által beterjesztett európai 

polgári kezdeményezés bejegyzését. A politikus azonban bízik abban, hogy az RMDSZ és 

partnerei által beterjesztett polgári kezdeményezés nem jut hasonló sorsra. „Sajnálom, 

hogy az SZNT kezdeményezését elutasították, ugyanakkor aggaszt is Brüsszel álláspontja. 

Újból bebizonyosodott, hogy az uniós technikai apparátus a végsőkig küzdeni fog az 

őshonos etnikai kisebbségek jogainak uniós szintű felvetése ellen” – jelentette ki a 

maszol.ro-nak.  

 

Premier a megyében: vita nélkül adtak pénzt magyar egyházaknak 
2013. július 31. – Szabadság 

A Kolozs Megyei Tanács hétfői ülésén elfogadták az önkormányzati képviselet alelnöke, 

Vákár István által kezdeményezett határozatot, amelynek értelmében összesen 350 ezer 

lejt utalnak ki nyolc magyar egyházközségnek tatarozásra, templomépítésre. Most először 

fordult elő, hogy a Kolozs Megyei Tanács olyan határozatot fogadott el, amely kizárólag 

magyar egyházközségeknek utal ki pénzt templomfelújításra. 

 

„Az osztrák emlékmű felállítása veszélyeztetheti a Kulturális Főváros pályázat 
sikerét” 
2013. július 30. – Nyugati Jelen 

Halász Ferenc Temes megyei RMDSZ-elnök és Molnár Zsolt parlamenti képviselő kedden 

rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Hűség oszlopa nevű osztrák katonai emlékmű 

tervezett felállítása kapcsán a Bălcescu (volt Lahovary) téren. Az RMDSZ elnöke a sajtónak 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33642
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_osztrak_emlekmu_felallitasa_veszelyeztetheti_a_kulturalis_fovaros_palyazat_sikeret.php
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elmondta: nyílt levelet intéztek Nicolae Robu polgármesterhez, amelyben arra kérik, hogy 

vonja vissza a magyar közösséget sértő szobor felállítására vonatkozó elképzelését. 

 

Nem akar a Smer-SD-hez közeli kisebbségügyi kormánybiztost Fico 
2013. július 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico kormányfő nem akar a Smerhez közeli személyt helyezni a kisebbségügyi 

kormánybiztos tisztségébe. Legnagyobb valószínűséggel magyar nemzetiségű lesz az új 

kisebbségügyi kormánybiztos – jelentette ki Fico a Pravda napilapnak. Hozzátette: van 

két-három jelöltje, de konkrét neveket nem árul el. 

 

Megyei választások - Galbavýt támogatja az MKP Nyitra megyében 
2013. július 30. – hirek.sk, Új Szó, bumm.sk 

Tomáš Galbavý független jelöltet támogatja a Magyar Közösség Pártja a Nyitra megyei 

elnöki posztért vívott harc során - döntött Érsekújvárban megtartott ülésén a párt Nyitrai 

Kerületi Tanácsa. 

 

Lelkészegyesületi konferencia a kassai református templomban 
2013. július 30. – Felvidék Ma 

Idén Kassán rendezik a Magyar Református Lelkészegyesület konferenciáját július 29. és 

augusztus 1. között. A háromnapos rendezvény tegnap istentisztelettel vette kezdetét. 

 

Új választójogi törvény készül 
2013. július 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Új, átfogó, az eddigi szabályokat egy keretben összefoglaló választójogi törvényt készít elő 

a szlovák belügyi tárca. A jelenleg tárcaközi egyeztetés alatt álló jogszabály néhány 

részletéről kedden tájékoztatta a média képviselőit Robert Kaliňák belügyminiszter 

Pozsonyban. 

 

Elszántság és türelem 
2013. július 31. – Molnár Judit – Szabad Újság 

A nemzetpolitika terén ma nehezebb a helyzet, mint az elmúlt húsz évben bármikor – 

ezekkel a szavakkal kezdte az I. Martosi Szabadegyetem nyitóelőadását a magyar 

Országgyűlés elnöke, aki Berényi Józseffel, az MKP elnökével folytatott eszmecserét a 

magyar nemzetpolitikáról. Kövér László fővédnökséget is vállalt a szabadegyetem fölött, 

mert mint mondta: feladatának érzi minden olyan kezdeményezést, közösségi 

szerveződést támogatni, amely elősegíti a magyarok önazonosságának a megőrzését. A 

magyar Országgyűlés elnöke a hetilapnak adott interjút. 
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Új pályalehetőség a szakfőiskolai végzettségűek számára 
2013. július 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Idén is meghirdeti mérnöktanári mesterképzését Szabadkán az Óbudai Egyetem. 

Szerbiában zsákutcába kerülnek a szakfőiskolát végzett hallgatók, nincs lehetőség arra, 

hogy magyar nyelven folytathassák tanulmányaikat mesterképzésen. A mérnöktanári 

képzés megoldja azoknak a státusát is, akik jelenleg a törvények szerint előírt pedagógiai, 

pszichológiai és oktatási gyakorlat nélkül folytatnak tanári munkát, illetve erre a pályára 

lépnének – indokolta a mesterszak meghirdetésének időszerűségét dr. Jeges Zoltán 

koordinátor.  

 

Szabadkán nem történt meg a sokat emlegetett hatalomváltás 
2013. július 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az elmúlt hetekben Szabadkán viharos politikai háttéregyeztetések folytak annak 

érdekében, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget megpróbálják kitaszítani a hatalomból, a 

városi képviselő-testület mai ülésén azonban erre mégsem került sor, mivel az állítólagos 

szándékkal ellentétben valószínűsíthetően mégsem sikerült elégséges támogató képviselőt 

összeverbuválni a 67 tagot számláló testületben. 

 

Dačić kiejtette a kormányból Dinkićéket 
2013. július 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Ivica Dačić szerb kormányfő keddi sajtóértekezletén közölte, hogy Szerbia kormánya a 

Szerbiai Egyesült Régiók (URS) nélkül folytatja tevékenységét, s ha a Szerb Haladó Párt 

(SNS), a nagyobbik koalíciós partner nem fogadja el ezt a javaslatot, választások 

következnek, vagy valamilyen más kormánykoalíció, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) 

nélkül. 

 

A művészet jegyében – elindult a Jankovics Mária Alkotótábor 
2013. július 30. - Kárpátinfo.net 

A „GENIUS" Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

szervezésében valósult meg a rendezvény, ahova idén 61 gyermek érkezett. A korosztály 

10-től 15 éves korig terjed. A hét folyamán érdekesebbnél érdekesebb programok várják a 

táborozókat. Képzett művészek vezetik be a gyermekeket az alkotás világába. Kárpátaljai 

művészek, akik a festészet, a grafika, a szobrászat technikáit ismertetik meg a fiatalokkal. 

 

Ausztráliai cserkészek lettek keresztszülők 
2013. július 30. – Krónika 

Erdélyi keresztszülőséget vállaltak ausztráliai magyar cserkészek – közölte a Külföldi 

Magyar Cserkészszövetség. A melbourne-i cserkészlányok a cserkészmunkán és a 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18970/Dacic-kiejtette-a-kormanybol-Dinkiceket.html
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/muveszet-jegyeben-elindult-jankovics-maria-alkototabor
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ausztraliai-cserkeszek-lettek-keresztszulok
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próbákon kívül saját erejükből, kisebb munkákból és zsebpénzükből gyűjtik össze az évi 

ötszáz dollárt a Böjte Csaba otthonaiban gondozott keresztgyerekek támogatására. 

 

Egy régi új könyvtár a Los Angeles-i Magyar Házban 
2013. július 30. – Nemzeti Regiszter 

A Kőrösi Csoma Sándor-program egyik ösztöndíjasa a Los Angeles-i Magyar Ház 

könyvtárának rendszerezésekor szerzett benyomásait, érzéseit osztja meg a cikkben. Írja, 

„nem hagyományos könyvtárról van szó, hisz a tagok tartják életben az állomány 

nagyságát. Céljaiban viszont nagyon is hagyományos: eljuttatni a magyar szót, a magyar 

gondolatot a kíváncsi olvasóhoz könyvek formájában.” 

 

Gazdagító nemzeti sokszínűség  
2013. július 30. – Nemzeti Regiszter 

Lázasan készülődtek a nyitásra július 20-án, szombaton az Erdélyi Világszövetség 

Németországi Csoportja, valamint a Stuttgarti Magyar Óvoda standjánál. A szabadtéri 

fesztivált a Stuttgartba bevándoroltak egyesületeit összefogó szervezet, a Forum der 

Kulturen (Kultúrák fóruma) koordinálta. Baden-Württemberg tartomány fővárosában 

jelenleg több mint 170 nemzetiség tagjai élnek együtt. 
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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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