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Román felzúdulás Vona miatt 
2013. augusztus 11. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap 

Az autonómiát mereven elutasító, a magyar kormányt a politikus kijelentéseitől való 

elhatárolódásra felszólító közleményt adott ki vasárnap a román külügyminisztérium, 

miután Vona Gábor, a Jobbik elnöke szombaton a Hargita megyei Borzonton, az Erdélyi 

Magyar Ifjak (EMI) egyesület által szervezett 9. EMI-táborban többek között arról beszélt, 

hogy nemzetközi színtereken kellene fölvetni Trianon kérdését, és kijelentette: céljuk az, 

hogy minden magyar egy országban éljen. 

 

A Magyar Külügyminisztérium állásfoglalása Vona kijelentéseire 
2013. augusztus 11. – Erdély Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A román külügyminisztérium 2013. augusztus 11-i közleménye kapcsán Magyarország 

Külügyminisztériuma a következőket tartja fontosnak leszögezni: a Jobbik ellenzéki párt, 

amely nem vesz részt a magyar kormányzat munkájában és nem is osztozik annak 

felelősségében. A magyar kormány elkötelezett a magyar–román stratégiai partnerség 

alapelvei mellett és célkitűzései iránt. 

 

„A magyarlakta falvakban is több a szlovák felirat” 
2013. augusztus 11. – Új Szó 

Petteri Laihonen nyelvésszel készített interjút az Új Szó, aki a magyar kisebbségek 

nyelvhasználatát kutatja, a nyelvi tájképet térképezi fel. Elmondta, statisztikailag 

kimutatható, hogy egy szlovákiai kvázi egynyelvű magyar településen annyi a magyar 

felirat, mint Kárpátalja vagy Székelyföld kétnyelvű településén. A Felvidéken egy magyar 

többségű faluban is többségben vannak az államnyelvű feliratok, ami nem fordul elő 

Kárpátalján vagy Székelyföldön. 

 

Újabb javaslatok a levélben szavazásra 
2013. augusztus 10. – MTI, Népszava, Magyar Hírlap 

Négy kezdeményezéssel fordult a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetőjéhez az MSZP a 

levélben szavazás biztonságosabbá tétele érdekében. A baloldali párt azt javasolja, hogy a 

levélben történő voksoláshoz a szavazócsomagot nemzetközi ajánlott küldeményként, 

egyénileg kelljen feladni a határon túli magyaroknak. További javaslat, hogy a tartósan 

külföldön dolgozó, belföldi lakcímmel rendelkezők szintén szavazhassanak levélben. 

 

Tíz nap, nyolcszáz jelentkező 
2013. augusztus 12. – Lencsés Károly – Népszabadság 

Augusztus elseje óta, több mint nyolcszáz külhoni magyar állampolgár jelentkezett, hogy 

élni szeretne szavazati jogával és részt venne a jövő évi magyarországi parlamenti M
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választásokon. A regisztráció határideje a szavazás napja előtt tizenöt nappal jár le, így 

még bőven van ideje gondolkodni a választóknak. 

 

„Mindenbe bele lehet kötni” 
2013. augusztus 12. - Lencsés Károly – Népszabadság 

Még nincs döntés arról, hogy a Magyar Országgyűlés és az Európai Parlament 

képviselőjelöltjeire ugyanazon a napon voksolhatunk-e. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási 

Iroda vezetője elmondta, egy-egy ilyen választás nagyjából négymilliárd forintba kerül, 

ráadásul az ellenzék már most vitatja a következő évi választások tisztaságát. 

 

Borbély a Neptun-ügyről: élvezzük a romániai magyarság bizalmát 
2013. augusztus 9. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

A romániai magyar választók bizalma jelzi azt, hogy igazuk volt a húsz évvel ezelőtti 

úgynevezett Neptun-ügyben érintett politikusoknak – közölte az MTI-vel Borbély László, 

az RMDSZ politikai alelnöke. A 9. EMI-táborban csütörtökön pódiumbeszélgetésen 

idézték fel a résztvevők, hogy 1993-ban az RMDSZ három politikusa – Borbély László, 

Frunda György és Tokay György - amerikai közvetítéssel, a tengerparti Neptun 

üdülőhelyen meghatalmazás nélkül ült le tárgyalni a román kormány képviselőivel 

kisebbségvédelmi kérdésekről. 

 

Az RMDSZ támogatja a székelyek nagy menetelését 
2013. augusztus 9. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ támogatja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által október 27-re meghirdetett 

székely nagy menetelést – nyilatkozott az MTI-nek Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkára 

elmondta, az utóbbi időszakban több alkalommal is egyeztettek az SZNT-vel és a Magyar 

Polgári Párttal (MPP) az októberi nagy menetelésről, és az RMDSZ által szeptember 

második felében szervezendő Hargita megyei tüntetésről, amelynek részleteit ezután 

kívánják bejelenteni. 

 

Szilágyi Zsolt: autonomista politikusok kellenek Brüsszelbe 
2013. augusztus 9. – Erdély Ma 

Szilágyi Zsolt kijelentette: a Néppárt és Tőkés László EP-képviselő híveinek az a célja, hogy 

a 2014-es Európai Parlamenti választások után erős magyar képviselet legyen Brüsszelben, 

amelyben megtalálhatóak az autonómiát képviselő politikusok is. Emlékeztetett: a 2007-es 

és a 2009-es EP-választások erdélyi tapasztalatai azt mutatják, a magyar-magyar 

versenyben az összefogás és a verseny is mozgósít.  
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Visszamehet dolgozni hétfőtől Borboly? 
2013. augusztus 10. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Augusztus 9-én éjfélig a marosvásárhelyi Korrupció-Ellenes Ügyészség (DNA) nem 

hosszabbította meg a hivatali feladatkörének ellátására vonatkozó tiltást, így jó esély van 

arra, hogy a 11-én, vasárnap éjfélkor lejáró határidő nyomán hétfőn Borboly Csaba ismét 

munkába álljon. 

 

Ismeri feljelentője nevét Borboly Csaba 
2013. augusztus 10. – Erdély Ma 

Borboly Csaba tisztában van vele, hogy a személyét érintő korrupciós botrány kinek a 

feljelentése nyomán indult el, az illető neve pedig „heteken belül” nyilvánossá válik. A 

kijelentést a Hargita Megyei Tanács elnöke szombaton, a borzonti EMI-táborban rendezett 

kerekasztal-beszélgetésen tette. Papp Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke ugyanitt 

közölte: pártja támogatja a Székelyek Nagy Menetelését. 

 

Vona Gábor: a szétszakítottság egy próbatétel 
2013. augusztus 10. – Erdély Ma 

A IX. EMI-tábor vendége volt szombaton a székelyföldi Borzonton Vona Gábor. A Jobbik 

elnöke értékelte a kormány három éves tevékenységét, a liberális demokrácia hazai 

működését, beszélt a házszabályellenesen elfogadott földtörvényről és a trafikbotrányról. A 

nemzeti radikális párt vezetője korlátozná az általános választójogot, leküzdené a 

Jobbikkal szembeni előítéleteket, és filmet forgatna Szegedi Csanádról. 

 

Magyar állampolgárság: 17 ezer kérelmező Udvarhelyszéken 
2013. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

A tizenhétezredik kérelmezők házassági évfordulójuk napján vehették át az elismerő 

oklevelet a székelyudvarhelyi EMNT-iroda munkatársaitól. Az oklevélben az 

udvarhelyszéki EMNT megköszöni a kérelmezőknek, hogy éltek a lehetőséggel, és 

irodájukon keresztül kérvényezték a magyar állampolgárságot. 

 

Vona Gábor: a Jobbik újra meglepetésre számít a választásokon 
2013. augusztus 10. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Gazdaságpolitika: elégtelen, nemzetpolitikai ügyek: egy piros pont – így osztályozta a 

Fidesz-kormány elmúlt három évét Vona Gábor, a Jobbik elnöke szombaton az EMI-

táborban. Ugyanakkor leszögezte: a Jobbik igenis tudna kormányozni. 

 

Megalakult az RMDSZ Csíki Területi Nők Szervezete 
2013. augusztus 11. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Csíki Területi szervezetének keretén belül 

augusztus 9-én, az RMDSZ 11. kongresszusa által elfogadott alapszabályzat értelmében 

létrejött a Szövetség Csíki Területi Nők Szervezete. 
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Az EMNP felajánlotta segítségét az RMDSZ kisebbségvédelmi tervezetéhez 
2013. augusztus 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Amennyiben az Európai Bizottság jóváhagyja az RMDSZ kisebbségvédelmi tervezetét, az 

Erdélyi Magyar Néppárt segít a vonatkozó Európai Polgári Kezdeményezés (EPK) 

benyújtásához szükséges egymillió aláírás összegyűjtésében – jelentette ki Szilágyi Zsolt, a 

Néppárt külügyi alelnöke pénteken az EMI-táborban szervezett beszélgetésen. 

 

Menetelés az autonóm Székelyföldért 
2013. augusztus 11. – Krónika, manna.ro, Magyar Hírlap 

Október 27-én, vasárnap a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán 

11 településről indulnak el menetoszlopok a Székelyföld autonómiájáért – jelentette be 

Izsák Balázs, az SZNT elnöke Sepsiszentgyörgyön. 

 

Bírálják Diaconu magyarellenes javaslatát 
2013. augusztus 11. – Krónika 

Elhatárolódásra szólította fel az ellenzéki Demokrata-Liberális Párt (PDL) ifjúsági 

szervezete (TDL) a kormányzó Szociáldemokrata Pártot (PSD) Bogdan Diaconu PSD-s 

képviselő egy törvényjavaslatától, amelyben az megtiltaná a politikai tevékenységet is 

folytató egyesületek, civil szervezetek és alapítványok külföldi finanszírozását. 

 

Perel az SZNT a polgári kezdeményezésért 
2013. augusztus 11. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságánál 

támadja meg a nemzeti régiókról szóló kezdeményezésének brüsszeli elutasítását – 

jelentette ki az EMI-tábor vasárnapi autonómia napján Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Mint 

fogalmazott, azzal az indoklással, amellyel az Európai Bizottság elutasította 

kezdeményezésük bejegyzését, egy másodéves kolozsvári jogászhallgató megbukott volna a 

vizsgán. Az SZNT azt várja, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Bizottság 

elutasító határozatát, és kötelezze a bizottságot a polgári kezdeményezés bejegyzésére. 

 

Szélsőségek itt és ott 
2013. augusztus 11. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Nem lesz könnyű dolga Vona Gábor Jobbik-elnöknek, ha – 

mint azt az EMI-táborban a hétvégén elmondta – meg akar szabadulni a szélsőségespárt-

címkétől. Az ugyanazon beszédében elhangzott kijelentés – miszerint nem mondanak le 

azon céljukról, hogy egyszer minden magyar egy hazában éljen – éppen ezzel a szándékkal 

ellentétes képet fest a pártról. Nem mintha nem hangzana jól, azonban érdemes józan 

ésszel végig gondolni, milyen következményekkel járna, ha ma egy európai uniós tagállam 

területi követelésekkel állna elő egy másik európai uniós tagállammal szemben”. 
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EMI-tábor: szégyenteljes a román média hozzáállása 
2013. augusztus 11. – Erdély Ma 

A román média EMI-táborhoz való szégyenteljes hozzáállásáról, a vasárnapi autonómia 

napról, valamint az idei rendezvény látogatottságáról számolt be a sajtó képviselőinek 

vasárnap Soós Sándor főszervező, Izsák Balázs, az SZNT elnöke, Sorbán Attila Örs, az EMI 

elnöke, valamint Lovassy Cseh Tamás szervező. 

 

Piros-fehér-zöld „sziklagraffitik” a Remetei szorosban – a rendőrség 
vizsgálódik  
2013. augusztus 11. – maszol.ro 

Egy környezetvédő civil szervezet panasza nyomán vizsgálatot indított a hét végén a Fehér 

megyei rendőrség ismeretlen tettes vagy tettesek ellen, akik felfestették a magyar nemzeti 

zászló színeit a Torockó-hegységben található Remetei szoros több sziklájára – közölte az 

alba24.ro hírportál. A rendőrség összesen kilenc, különböző nagyságú piros-fehér-zöld 

„sziklagraffitit” talált, ám azt nem lehet tudni, mikor kerültek fel a sziklákra. 

 

MKP: Sikeres gyűjtés a Magyarok Kenyere Ünnepére 
2013. augusztus 9. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Páva Zsolt, Pécs polgármestere felkérésre a Magyar Közösség Pártja az idén is csatlakozott 

a Magyarok Kenyere Ünnepéhez, és felhívással fordult a felvidéki magyar gazdákhoz azzal 

a kéréssel, hogy búzatermésükből járuljanak hozzá a nemzeti összefogást szimbolizáló 

rendezvény sikeréhez. Őry Péter, a párt alelnöke elmondta, a felhívás pozitív visszhangra 

talált, és csaknem tíz métermázsa búzát ajánlottak fel vállalkozók, önkormányzatok és 

magánszemélyek. 

 

„Hazug lejárató kampány a Martosi Szabadegyetem ellen” 
2013. augusztus 9. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Martosi Szabadegyetem megszervezésének bejelentése óta támadások kereszttüzében 

állnak a szervezői, különösen a Via Nova ICS és a Selye János Egyetem HÖK, írja 

állásfoglalásában a Via Nova, a Magyar Közösség Pártjának ifjúsági szervezete. 

 

Abortusz is fogyasztja a magyart 
2013. augusztus 9. – Vrabec Mária – Új Szó 

Már közhelynek számít, hogy fogy a magyar Szlovákiában. A jelenség nem magyarázható 

csupán asszimilációval, legalább ilyen fontos az is, hogy országos átlagban is a magyarlakta 

régiókban születik a legkevesebb gyermek. Ennek egyik oka, hogy a magyar családok a 

politikai, társadalmi és gazdasági bizonytalanság miatt eleve kevesebb gyermeket 

terveznek, másik ok pedig, hogy a liberálisabb délen sokkal több az abortusz, mint a 

vallásos északon. 
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A Szerb Haladó Párt hatalomváltást követel Vajdaságban 
2013. augusztus 9. – Vajdaság Ma 

A helyhatósági választások eredményei arról tanúskodnak, hogy változásokra van szükség 

tartományi szinten – jelentette ki Zorana Mihajlović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke. 

„Mi ezt nyilvánosan kimondtuk, s követeljük, hogy újra ellenőrizzék a tartományi hatalmi 

szervek legitimitását, ismét kérjék ki tehát a polgárok véleményét. Az új, legitim hatalom 

lehetővé tenné Vajdaság stabilitását, ami teljes mértékű gazdasági fejlődést jelent” – 

mondta. 

 

Szabadka: Megkezdődött a zsinagóga homlokzatának felújítása 
2013. augusztus 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A zsinagóga északkeleti homlokzatának felújítását az Európai Unió Magyarország-Szerbia 

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával valósítja meg a város. A 

századforduló ékkövei – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában 

elnevezésű IPA projekt összköltségéből erre a beruházásra 146 ezer eurót irányoztak elő. 

 

Családbarát Önkormányzat-díjat kapott Magyarkanizsa 
2013. augusztus 9. – Vajdaság Ma 

Kishegyesen tartották meg az I. Délvidéki Családkongresszust, amelyen a családok és a 

családokat segítő szervezetek támogatásáért Krizsán Vilmos a Vajdasági Nagycsaládosok 

Egyesületei Szövetségének elnöke Darabán Piroskának, a magyarkanizsai Községi Tanács 

tagjának átadta a Családbarát Önkormányzat-díjat. 

 

Októberig meghosszabbították a „temerini hetek” előzetes letartóztatását 
2013. augusztus 9. – Magyar Szó 

Ivan Bogosavljev bíró, a szabadkai Felső Bíróság tanácsának elnöke aláírásával augusztus 

9-én – amikor éppen letelt volna ez előző hosszabbítás – kézbesítették a végzést, miszerint 

2013. október 9-ig meghosszabbították a még tavaly október 22-én letartóztatott és azóta 

is börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini magyar fiatal előzetes letartóztatását. 

 

Továbbra is a haladók az élen 
2013. augusztus 9. – Magyar Szó 

Töretlen a Szerb Haladó Párt népszerűsége, ha ma tartanák a parlamenti választásokat, ez 

a párt a szavazatok több mint 44 százalékát szerezné meg – derült ki a Demokráciáért és 

Fejlődésért Központ felméréséből. Ennek alapján az esetleges választásokon a polgárok 

52,4 százaléka venne részt, 24,9 százalék nem tudja, részt venne-e, míg 22,7 százalék 

biztosan nem szavazna. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15852/A-Szerb-Halado-Part-hatalomvaltast-kovetel-Vajdasagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15853/Szabadka-Megkezdodott-a-zsinagoga-homlokzatanak-felujitasa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15855/Csaladbarat-Onkormanyzat-dijat-kapott-Magyarkanizsa.html
http://www.magyarszo.com/hu/2060/kozelet_kekfeny/100146/Okt%C3%B3berig-meghosszabb%C3%ADtott%C3%A1k-a-%E2%80%9Etemerini-hetek%E2%80%9D-el%C5%91zetes-letart%C3%B3ztat%C3%A1s%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2060/kozelet_politika/100134/Tov%C3%A1bbra-is-a-halad%C3%B3k-az-%C3%A9len.htm
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Borislav Stefanović: A jelenlegi kormány megbukott 
2013. augusztus 10. – Pannon RTV 

A hónapok óta tartó kormányátalakítással csak az időt húzza a hatalmi koalíció, mivel nem 

akar rendkívüli választásokat - mondta Borislav Stefanović.  A Demokrata Párt 

köztársasági frakcióvezetője szerint a jelenlegi kormány valójában megbukott, ha már 

ennyi minisztert lecserélnek, és valójában új kormány kerül hatalomra. Stefanović szerint 

a választások elkerülhetetlenek, mivel a Szerb Haladó Pártnak nincsenek megfelelő 

szakemberei, akik megoldanák a gazdasági problémákat. 

 

Megkezdődött Szent István ünnepi hete 
2013. augusztus 11. – Pannon RTV 

Vékony Lajos keramikus Szentek, madonnák és angyalok című kiállítását nyitották meg 

Szabadkán. Ezzel kezdetét vette Szent István ünnepi hete. AZ ünnepi hét védnöke a 

Vajdasági Magyar Szövetség. A párt idén a központi palicsi ünnepség jelmondatául a 

Bízzál! mondatot választotta. 

 

Felújítják a nagydobronyi templomot 
2013. augusztus 10. – Kárpáti Igaz Szó 

A nagydobronyi református templom több mint százéves múlttal büszkélkedhet. Az épület 

már jó pár éve felújításra szorul. Az elmúlt évek során kisebb-nagyobb munkálatokat 

végeztek, most azonban kardinális tatarozásba fogtak. 

 

Egy éves az ukrán nyelvtörvény 
2013. augusztus 10. – Kárpátalja Ma 

Az ukrán nyelvtörvény kihirdetésének első évfordulóján Csernicskó István nyelvésszel, a 

kárpátaljai magyarok nyelvi jogainak kutatójával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola oktatójával beszélgetett a Kárpátalja Ma. A nyelvész elmondta, a jogszabály sok 

lehetőséget rejt a magyar nyelvhasználat kiszélesítésére, de „még messze állunk attól, hogy 

a gyakorlati alkalmazásának korlátlan sikereiről számolhassanak be a hatóságok”. 

 

A nyelvtörvény egy éve 
2013. augusztus 10. – Kárpáti Igaz Szó 

2012. augusztus 10-én lépett életbe az új ukrán nyelvtörvény. A Kárpáti Igaz Szó ebből az 

alkalomból több UMDSZ-es politikust kérdezett, miként vélekednek a jogszabályról és 

annak gyakorlatba ültetéséről. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=75264
http://pannonrtv.com/web/?p=75381
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14484
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/21231-egy-eves-az-ukran-nyelvtorveny
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14481
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Elhunyt Barsi Ernő az Őrvidék néprajzosa 
2013. augusztus 9. – Volksgruppen 

93 éves korában elhunyt Barsi Ernő az őrvidéki népzene elkötelezett kutatója. Barsi Ernő, 

néprajzkutató, zenész, hegedűművész Győrben élt, de életének egy érdekes és nagy részét 

Burgenlandban töltötte - hisz dokumentálta és gyűjtötte a tartomány magyar nyelvű 

népdalait, hagyományait. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2597391/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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