
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. augusztus 13. 



 

 

 

 

 

 
2 

Băsescu nekimegy a magyaroknak 
2013. augusztus 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Magyarország az instabilitás forrása, a 2013-as év az utolsó, amikor a magyar politikusok 

nyugodtan járkálhattak Romániában, és a tusnádfürdői nyári egyetem sem szervezhető 

meg többé, ha az ideihez hasonló formában zajlik  – jelentette ki Traian Băsescu román 

államfő hétfőn a Hargita megyei Marosfőn, a határon túli román közösségek képviselőinek 

részvételével megszervezett nyári egyetemen. 

 

Hadüzenet vagy kampány? 
2013. augusztus 12. – Krónika 

A romániai magyar politikusok bírálták Traian Băsescu államfő Marosfőn elhangzott 

nyilatkozatát. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a Krónikának elmondta: 

„túlméretezett" Traian Băsescu reakciója a magyar politikusok nyilatkozataira. 

„Racionálisan nem lehet megmagyarázni Băsescu nyilatkozatát, az ugyanis egyfajta 

hadüzenettel ér fel, ami elfogadhatatlan" – szögezte le Kelemen. Hozzátette: az ilyen 

helyzetekben az RMDSZ már több ízben is felajánlotta a közvetítést, ami például annak 

idején a magyarigazolványok miatt kialakult nézeteltérések során segített megoldást 

találni, és az most is hasznos lehetne. 

 

Szándékosan mossák össze az EMI-tábort a Tusványossal 
2013. augusztus 13. – Szabadság 

Túloz a román sajtó, amikor Vona Gábor nyilatkozatát fegyveres konfliktusra való 

felbujtásként tálalja, a szélsőséges pártként megnyilvánuló Jobbik elnöke azonban bármit 

mond, annak elkerülhetetlenül negatív az értelmezése. Sajnos, ezáltal a kisebbségvédelem 

témája is negatív visszhangra talál a román közvéleményben. lllyés Gergely politológus 

szerint a román politikusok és a külügy szándékosan mossa össze Vona Gábort és az EMI-

tábort Orbán Viktorral és Tusványossal. 

 

Meghalt Csatáry László 
2013. augusztus 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság 

99 évesen meghalt Csatáry László egykori kassai gettóparancsnok, aki ellen háborús 

bűntettek miatt folyt eljárás Szlovákiában és Magyarországon is. A volt csendőrparancsnok 

állítólag szándékosan nyújthatott segítséget tizenkétezer zsidó begyűjtéséhez, kínzásához 

és kivégzéséhez. 
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http://kronika.ro/belfold/basescu-nekimegy-a-magyaroknak
http://kronika.ro/belfold/haduzenet-vagy-kampany
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/94034
http://www.bumm.sk/85496/meghalt-csatary-laszlo.html
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Csatáry halálával megszűnik a magyarországi eljárás 
2013. augusztus 12. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Csatáry László halálával Magyarországon megszűnik az eljárás a háborús bűntettel vádolt 

férfi ellen - közölte Horváth B. Gábor, Csatáry László védője. A Fővárosi Ítélőtábla néhány 

nappal ezelőtt utasította a felfüggesztett eljárás folytatására a Fővárosi Törvényszéket a 

háborús bűntettel vádolt Csatáry László ügyében. A törvényszék arra hivatkozva 

függesztette fel korábban az eljárást, hogy a vádiratban szereplő cselekményekért Csatáry 

Lászlót egyszer már elítélték. 

 

A Wiesenthal Központ csalódott Csatáry halála miatt 
2013. augusztus 12. – MTI, bumm.sk, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Mély csalódottságának adott hangot hétfőn a náci háborús bűnösök után kutató Simon 

Wiesenthal Központ amiatt, hogy Csatáry László „megmenekült az igazságszolgáltatástól”. 

 

Erő a motorban 
2013. augusztus 13. – Bayer Zsolt – Magyar Hírlap 

Korábban nem volt jellemző Traian Basescura, hogy ilyen jellegű nyilatkozatokat tegyen 

Magyarországgal szemben. Azonban elfelejtettek neki szólni, hogy Tusnád nem Borzont. 

Sajnálatos, hogy a román államfőnek is be kellett állnia a sorba, ami a közeledő 

választások fényében próbál magyarellenes kijelentéseivel népszerűséget szerezni. 

 

Összetartozásra nevel a cserkészet 
2013. augusztus 13. – Magyar Hírlap 

Tegnap nyitották meg a cserkészek nyári nemzeti nagytáborát a Magyar Honvédség ócsai 

kiképzőbázisán. Hende Csaba honvédelmi miniszter elmondta, hogy „bár az elmúlt száz 

évben a történelem megannyi próba elé állította az embereket, a cserkészek célja most is 

ugyanaz: a közösségért, a közösségben jót tenni.” A Magyar Cserkészszövetség 

centenáriumára emlékező táborba csaknem négyezer külföldi és magyar cserkész érkezett, 

ahol a tábormegnyitó után a honvédelmi tárca vezetője és Buday Barnabás, a Magyar 

Cserkészszövetség elnöke együttműködési keretmegállapodást írt alá, amelyben a 

szövetség szorgalmazza, hogy KatonaSuli és a Honvédelmi Kötelék programban minél 

több cserkész vegyen részt. 

 

A Fidesz „visszavárja a tusványosi asztalhoz” a román félt  
2013. augusztus 12. – maszol.ro, Szabadság, Népszabadság 

A Fidesz szerint a tusnádfürdői nyári szabadegyetem 1990 óta mindig a magyar-román 

párbeszéd helyszíne volt, ahol a külhoni magyarság sorsáról mindig is higgadt, 

mértéktartó módon tudtak beszélni. Hidvéghi Balázs közleményében azt írta, 

Magyarország elkötelezett a magyar-román stratégiai partnerség alapelvei mellett, és 

egyben felelősséget visel minden külhoni magyar közösségért, így az erdélyi magyarságért 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130812101518/Csatary-halalaval-megszunik-a-magyarorszagi-eljaras.html
http://www.bumm.sk/85510/a-wiesenthal-kozpont-csalodott-csatary-halala-miatt.html
http://magyarhirlap.hu/ero-a-motorban
http://magyarhirlap.hu/osszetartozasra-nevel-a-cserkeszet
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/16284-a-fidesz-visszavarja-a-tusvanyosi-asztalhoz-a-roman-felt
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is. Hozzátette: a szomszédos országokban élő magyarokat érintő vitás kérdésekben 

számukra mindig a kölcsönös tisztelet és a párbeszédre törekvés a meghatározó.  

 

Kelemen: Băsescunak nem kellene olajat öntenie a tűzre 
2013. augusztus 12. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro, MTI, Szabadság 

Traian Băsescu reakciója a magyar politikusok nyilatkozataira túlméretezett, hiszen az 

gyakorlatilag egyfajta hadüzenetként értelmezhető, ez pedig elfogadhatatlan. 

Semmiképpen nem tartom sem szerencsésnek, sem kívánatosnak, hogy egy államfő ilyen 

szintű politikai nyilatkozatokra reagáljon. Ezt a kérdést a Külügyminisztériumra és a 

pártpolitikusokra kellett volna hagynia az államelnöknek. A román kormánynak pedig 

azon kellene dolgoznia, hogy a romániai magyarok sokkal jobban érezzék magukat itt, és 

akkor nem lehetne a magyarok elégedetlenségét kihasználni. Akkor lenne hiteles a példás 

román kisebbségpolitikáról beszélni, ha azt a magyar kisebbség tagjai tennék, nem pedig a 

román kormány tagjai" – szögezte le Kelemen Hunor. 

 

Újra elláthatja hivatali feladatait Borboly Csaba 
2013. augusztus 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Magyar Hírlap 

Hétfőtől újra elláthatja hivatali feladatait Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke. 

Éjfélkor lejárt a politikus ellen hozott bírósági intézkedések hatálya, és az ügyészség nem 

kérte meghosszabbításukat. A hivatali visszaéléssel gyanúsított politikus ügyvédje, Sergiu 

Bogdan elmondta, hétfőtől az a korlátozás is hatályát vesztette, hogy Borboly Csaba nem 

hagyhatja el az országot. Az ügyvéd szerint az ügyészség folytatja a vizsgálatokat, és ezek 

eredménye alapján dönti el, hogy emel-e vádat az RMDSZ politikusa ellen. 

 

Kettős mércével mér Bukarest 
2013. augusztus 12. – Krónika 

Egyre élesebb ellentmondás feszül aközött, ahogy Bukarest a határon túli románokhoz 

viszonyul, és ahogy a Romániában élő magyar közösség igényeit, illetve az anyaországgal 

fenntartott kapcsolatait kezeli – hívta fel a figyelmet a napokban közzétett elemzésében a 

Mensura Transylvanica Politikaelemző Csoport. 

 

Sándor Krisztina Tusványos betiltásáról: „remélem, nem gondolta komolyan 
az államfő” 
2013. augusztus 12. – transindex.ro 

Sándor Krisztina, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor volt főszervezője 

elmondta, reméli Traian Băsescu nem gondolta komolyan azt a kijelentését, amely szerint 

jövőre Tusványos nem Románia területén lesz megszervezve. "Demokráciában élünk, neki 

is el kellene viselnie, hogy a lakosság keretében létezik olyan közösség, amelynek egyes 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33751
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujra-ellathatja-hivatali-feladatait-borboly-csaba
http://kronika.ro/kitekinto/kettos-mercevel-mer-bukarest
http://itthon.transindex.ro/?hir=33742
http://itthon.transindex.ro/?hir=33742
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tagjai nem értenek vele egyet. Ő is szókimondó ember, ezért a hasonló szókimondást el 

kellene viselnie, függetlenül attól, hogy az éppen az EMI-táborban vagy Tusványoson 

hangzik el" - mondta Sándor Krisztina. 

 

Kelemen Hunor Vona kijelentéseiről: a butaság is szabadon áramolhat 
2013. augusztus 12. – transindex.ro, maszol.ro, Népszabadság 

Elhatárolódott Vona Gábornak az EMI-táborban szombaton tett kijelentésétől Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke az RFI rádiónak adott hétfői nyilatkozatában. Kelemen Hunor 

ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott, hogy egyes bukaresti politikusok 

reakcióját hasonlóan túlzónak tartja, és úgy véli, hogy egy „hétvégi témáról” van szó, és 

egyesek túl nagy jelentőséget tulajdonítottak egy nyári táborban elhangzott 

nyilatkozatnak. 

 

Băsescu: Románia akarja az egyesülést, de Moldova nem 
2013. augusztus 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Vallják magukat „román vlachoknak” a következő szerbiai népszámláláson – javasolta a 

Timok-völgyi románoknak Traian Băsescu elnök Marosfőn a diaszpórában élő románok 

nyári egyetemén. A Timok-völgyben folytatott 200 éves asszimilációs politika eredményes 

volt, sok vlach nem ismeri el, hogy román, legtöbben „szerb vlachoknak” vallják magukat; 

egyesületeik „veszekednek”; ha azt akarják, Románia támogassa őket, korrektségre és 

szolidaritásra van szükség – fejtette ki az elnök a Hotnews portál tudósítása szerint. 

 

Csak román felirat maradt a magyar iskola falán 
2013. augusztus 12. – maszol.ro 

Felkerült az új intézménynévtábla a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális 

Iskolája falára, magyar felirat nélkül. Ez az egyetlen magyar tannyelvű intézmény az 

országban, ahol hallássérülteket és más, sajátos nevelési igényű magyar anyanyelvű 

gyerekeket fogadnak. „Vákár István megyei tanács alelnök tanácsára kérvényt kérvényre 

iktattunk, de elutasították ezeket, így az új tábláról lekerült a magyar nyelvű felirat” – 

mondta el a maszol.ro-nak hétfőn Kiss Gabriella Csilla.  

 

Kolozsvári Magyar Napok: példa nélküli, de példaértékű  
2013. augusztus 12. – maszol.ro, transindex.ro, Szabadság 

A Kolozsvári Magyar Napok szervezői úgy érzik magukat, mint a kisdiákok vizsga előtt: 

minél többet készülnek rá, annál jobban izgulnak. Nem is csoda, hisz az utóbbi két évben 

az egész Kárpát-medence magyarságának figyelmét vonta magára a rendezvény – mondta 

Gergely Balázs főszervező hétfőn, a rendezvényt megelőző utolsó sajtótájékoztatón.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33743
http://itthon.transindex.ro/?hir=33744
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16246-csak-roman-felirat-maradt-a-magyar-iskola-falan
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/16273-kolozsvari-magyar-napok-pelda-nelkuli-de-peldaerteku
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„Minden kétoldalú nézeteltérés a mi bőrünkön csattan”  
2013. augusztus 12. – maszol.ro, transindex.ro 

Minden Románia és Magyarország közti nézeteltérés az erdélyi magyarok arcán csattan, a 

mi bőrünkre megy ki a vita - fogalmazott a maszol.ro kérésére Antal Árpád. Antal Árpád 

elmondta, az erdélyi magyarok érdeke az, hogy Románia és Magyarország vezetői között jó 

kapcsolatok legyenek, ne rendeljék alá az erdélyi magyarokat pillanatnyi politikai 

érdekeiknek, hanem arról egyeztessenek, mit tehetnek azért, hogy a magyarok a 

szülőföldjükükön boldoguljanak.  

 

Blaga ellenzi Vona Gábor beengedését Romániába 
2013. augusztus 12. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Vona Gábor Romániába való beutazásának megakadályozása mellett foglalt állást hétfőn 

Vasile Blaga, a Demokrata Liberális Párt (PDL) elnöke, a legnagyobb ellenzéki erő 

vezetője. Blaga "abszolút felelőtlennek" nevezte a magyarországi politikus kijelentését, és 

hozzátette, hogy "beteg emberek mindenütt élnek". A PDL elnöke szerint Vona 

nyilatkozata annál zavaróbb, mert Romániában hangzott el. Ugyanakkor úgy fogalmazott, 

hogy a magyar kormány elhatárolódott a Jobbik elnökétől. Blaga szerint a román-magyar 

kétoldalú kapcsolatoknak "európai keretben" kell maradniuk.  

 

Eckstein: rosszat sugall, hogy Băsescu „korbáccsal fenyegetőzik”  
2013. augusztus 12. – maszol.ro 

Nem tartja jó előjelnek Eckstein-Kovács Péter volt államfői tanácsos a román–magyar 

viszony szempontjából, hogy volt munkaadója, Traian Băsescu államfő „korbáccsal 

fenyegeti” Magyarországot csak azért, mert egy magyar politikus „hülyeségeket beszél”. 

„Eltúlzottnak és nem európainak tartom a román reakciót, nem lehet magyar kormányt 

felelősségre vonni Vona Gábor kijelentései miatt. Ha valami nézeteltérésed támad egy 

szomszéddal, akkor megbeszéled vele” – mondta a volt RMDSZ-es szenátor. 

 

Geoană: Băsescu választási érdekből ment neki a magyaroknak  
2013. augusztus 12. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Választási érdekekkel magyarázta Traian Băsescu államfő Magyarország 

"rendreutasításáról" szóló kijelentését az elnök egykori riválisa, Mircea Geoană volt 

külügyminiszter, a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora - közölte 

hétfőn a Mediafax hírügynökség.  

 

Nemes Előd: Băsescu nem tilthatja meg Tusványos megszervezését 
2013. augusztus 12. – transindex.ro 

Nem diktatúrában élünk, Traian Băsescu elnök nem tilthatja meg Tusványos 

megszervezését, ezzel túllépné hatáskörét – véli Nemes Előd. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) sepsiszentgyörgyi elnöke a Sláger Rádió érdeklődésére kifejtette: az jelenthetne 

megoldást a jövőre nézve, ha a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16266-minden-ketoldalu-nezetelteres-a-mi-borunkon-csattan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16262-blaga-ellenzi-vona-gabor-beengedeset-romaniaba
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16265-eckstein-rosszat-sugall-hogy-basescu-korbaccsal-fenyegetozik
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16271-geoana-basescu-valasztasi-erdekbol-ment-neki-a-magyaroknak
http://itthon.transindex.ro/?hir=33749


 

 

 

 

 

 
7 

szervezői újra egy asztalhoz ültetnék a román és magyar politikusokat, hogy ismét egy 

helyen tudják megbeszélni dolgaikat, és ütköztetni véleményüket. 

 

Csíkszeredában lesz az LMP országos választmányi ülése 
2013. augusztus 12. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az LMP országos választmánya következő ülését Csíkszeredában tartja meg, és a 

résztvevők találkozni akarnak az ottani magyar szervezetek mindegyikével – jelentette be 

Mile Lajos országgyűlési képviselő hétfőn. 

 

Vona: toleranciára lenne szükség a magyar-román szövetségesi viszonyhoz 
2013. augusztus 12. – Erdély Ma, MTI 

A Jobbik elnöke szerint a román sajtó teljesen elferdítette a székelyföldi Borzonton, 

szombaton elmondott beszédének tartalmát. Vona Gábor szerint toleranciára és a 

szükséges jogok kölcsönös biztosítására van szükség a magyar-román szövetségesi 

viszonyhoz. Az ellenzéki politikus erről a román politikusoknak címzett nyílt levelében ír, 

amelyet az MTI-hez is eljuttatott hétfőn, azt követően, hogy hétvégi beszéde miatt több 

román politikus is fellépést szorgalmazott vele és pártjával szemben. 

 

KDH és Most-Híd koalíció Kassa megyében – az SDKÚ-DS nélkül 
2013. augusztus 12. – Felvidék Ma, Új Szó  

Koalícióban vág neki az őszi megyei választásoknak a KDH és a Híd Kassa megyében. A 

két párt illetékesei ebben hétfőn egyeztek meg. A megállapodás csak a képviselőjelöltekre 

vonatkozik. A KDH Mária Sabolovát jelölné megyeelnöknek, a Híd viszont nem áll be 

mögé. Jakab Elemér, a párt parlamenti képviselője elmondta, a Híd Sabolovát nem tartja 

esélyesnek. Több lehetséges megyefőnök-jelöltje is van pártnak, de még nem döntötték el, 

hogy kit támogatnak. 

 

Csak magyarul beszél a szlovákiai Baraca roma polgármestere 
2013. augusztus 12. – bumm.sk, hirek.sk 

A Rimaszombati járásban található Baraca község roma polgármestere nem beszéli az 

államnyelvet, mégis elboldogul a falu irányításával - tolmácsolás segítségével. Szajkó 

Richárd csak magyarul beszél. 

 

Németh Zsolt Dunamocson, Kövér László Királyhelmecen 
2013. augusztus 12. – bumm.sk 

Az augusztus 20-i ünnepségsorozata részekét augusztus 17-én Dunamocsra látogat 

Németh Zsolt, Magyarország külügyi államtitkára. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

augusztus 19-én Királyhelmecen mond ünnepi beszédet a Szent István szobornál, a 

Millenniumi téren. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147237&cim=csikszeredaban_lesz_az_lmp_orszagos_valasztmanyi_ulese
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147241&cim=vona_toleranciara_lenne_szukseg_a_magyar_roman_szovetsegesi_viszonyhoz
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/41129-kdh-es-most-hid-koalicio-kassa-megyeben-az-sdku-ds-nelkulFirefoxHTML%5CShell%5COpen%5CCommand
http://www.bumm.sk/85527/csak-magyarul-beszel-a-szlovakiai-baraca-roma-polgarmestere.html
http://www.bumm.sk/85509/nemeth-zsolt-dunamocson-kover-laszlo-kiralyhelmecen.html
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Csatáry-ügy: hamarosan dönthetnek a kassai eljárás megszüntetéséről 
2013. augusztus 12. – hirek.sk 

Csatáry László halálhírének hivatalos megerősítését fogja kérni a kassai kerületi bíróság az 

illetékes magyar szervektől, s a megerősítés után indítványozza majd az ügyben folytatott 

eljárás megszüntetését. 

 

A Híd a választójogi törvény visszavonását kéri 
2013. augusztus 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A választójogi törvény tervezetének visszavonására szólította fel Robert Kaliňák 

belügyminisztert Gál Gábor, a Híd parlamenti képviselője. Szerinte elhibázott lépés volt a 

nyári szünetben előterjeszteni a tervezeteket. 

 

Visszakerült a helyére a szentesi turulszobor 
2013. augusztus 13. – Új Szó 

Visszakerülhetett eredeti helyére az első világháború áldozatai emlékművét díszítő 

turulszobor Szentesen, melyet színesfémtolvajok loptak el tavasszal. 

 

Mirović: Ha megbukik Vajdaság statútuma, követelni fogjuk a választásokat 
2013. augusztus 12. – Vajdaság Ma 

Ha az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezi Vajdaság statútumának fontos elemeit, a 

tartományi hatalomnak le kell mondania, s ki kell írni az előrehozott tartományi 

választásokat – jelentette ki Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke és a párt 

vajdasági tanácsának elnöke. A Tanjugnak nyilatkozva Mirović elmondta, az SNS reméli, 

hogy az Alkotmánybíróság betartja a saját maga által meghatározott határidőket, s még az 

év vége előtt dönt Vajdaság statútumának alkotmányosságával kapcsolatban. 

 

Magyar kritikusok nyílt levele a városi képviselő-testületéhez az Újvidéki 
Színház ügyében 
2013. augusztus 12. – Vajdaság Ma 

Nyílt levélben fordultak vajdasági magyar kritikusok Újvidék képviselő-testületéhez, 

aggodalmuknak adva hangot, hogy az Újvidéki Színház igazgatói posztjára kiírt pályázaton 

a színház igazgató bizottsága és a Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága olyan 

jelöltet támogat, aki nem az intézmény eddigi, sokszorosan díjazott munkásságát akarja 

továbbvinni és kiteljesíteni. 

 

DS: Destabilizálni akarják Vajdaságot 
2013. augusztus 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt (SNS) tisztségviselői kijelentéseinek célja a tartomány helyzetének 

destabilizálása és a vajdasági kormány megdöntése – jelentette ki Miroslav Vasin 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130812114230/Csatary-ugy-hamarosan-donthetnek-a-kassai-eljaras-megszunteteserol.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/12/a-hid-a-valasztojogi-torveny-visszavonasat-keri
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15863/Mirovic-Ha-megbukik-Vajdasag-statutuma--kovetelni-fogjuk-a-valasztasokat.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/8766/Magyar-kritikusok-nyilt-levele-a-varosi-kepviselo-testuletehez-az-Ujvideki-Szinhaz-ugyeben.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/8766/Magyar-kritikusok-nyilt-levele-a-varosi-kepviselo-testuletehez-az-Ujvideki-Szinhaz-ugyeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15867/DS-Destabilizalni-akarjak-Vajdasagot.html
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tartományi gazdasági, foglalkoztatási és nemek közötti egyenlőségért felelős titkár, a 

Demokrata Párt (DS) tartományi bizottságának elnöke, Igor Mirović SNS-alelnöknek és a 

párt tartományi tanácsa elnökének kijelentéseire reagálva. Miroslav Vasin értékelése 

szerint ez a megnyilvánulás, a haladó pártiak Vajdasággal kapcsolatban tett utóbbi 

kijelentéseivel együtt, „politikailag kicsinyes” – írja a Tanjug. 

 

Óbecse: Hálózatba tömörítik a hallgatókat 
2013. augusztus 12. – Vajdaság Ma 

Az óbecsei önkormányzat és a LeaderNet civil szervezet között létrejött szerződésnek 

köszönhetően Óbecsén is bevezetik a helyi felsőoktatási hálózat informatikai rendszerét – 

az önkormányzat ennek a programnak a segítségével szeretné bevonni a fiatalokat a 

község köz- és gazdasági életébe. A hallgatókról elkészülő adatbázist a munkaadók, a 

beruházók és a civil szervezetek is használhatják majd, de a szoftver segítséget nyújthat a 

középiskolásoknak is a pályaválasztáshoz. 

 

A vajdasági gazdák kétszer annyi búzát adományoztak, mint tavaly 
2013. augusztus 12. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Kétszer annyi búzával járultak hozzá a vajdasági magyar gazdák a Magyarok Kenyeréhez 

idén, mint tavaly – nyilatkozta a Magyar Szónak Nagy Miklós, az Észak-vajdasági 

Agráregyesületek Szövetségének elnöke. Pécs Megyei Jogú Város az idén harmadik 

alkalommal hirdette meg az egész Kárpát-medencére kiterjedő és a nemzeti összetartozást 

jelképező Magyarok Kenyere programot. 

 

Ötmillió dinár a palicsi Férfistrand helyreállítására 
2013. augusztus 13. – Vajdaság Ma 

Az év végéig befejeződik a palicsi Férfistrand felújítása, s ezzel minden fontosabb palicsi 

turisztikai létesítmény helyreállítása megtörténik – jelentették ki Palicson, ahol Modest 

Dulić szabadkai polgármester és Miroslav Vasin tartományi gazdasági, foglalkoztatási és 

nemek közötti egyenlőségért felelős titkár megállapodást írtak alá, hogy a Férfistand 

felújításához szükséges 5 millió dinárt a tartomány állja. 

 

Aratómulatság Csúzán 
2013. augusztus 12. – Új Magyar Képes Újság 

Július 27-én aratóbált tartott a HMDK csúzai Csárdás együttes ifjúsági tánccsoportja. A 

rendezvény a néptáncosok hagyományos aratási felvonulásával kezdődött és batyubállal 

ért véget. A csúzai Csárdás és a Hajnalcsillag gyermektánccsoport mellett a felvonuláson 

részt vett még a kiskőszegi Kisasszonyok tánccsoport és dályhegyi ifjúsági néptánccsoport 

is, akikkel zenekar is érkezett, így zenés kísérettel járhatták körbe Csúza utcáit. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15865/Obecse-Halozatba-tomoritik-a-hallgatokat.html
http://pannonrtv.com/web/?p=75419
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15868/Otmillio-dinar-a-palicsi-Ferfistrand-helyreallitasara.html
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4785-aratomulatsag-csuzan
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Szent István ünnepség Felsőpulyán 
2013. augusztus 12. – Volksgruppen 

Augusztus 17-én rendezi meg immár hagyományos Szent István napi megemlékezését és 

az azt követő mulatságot a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőpulyán. A 

Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület felsőpulyai székházának udvarán az egyesület 

magyar vegyeskórusának fellépése nyitja meg a programot. Az egyesület elnöke Kulman 

Sándor mond ünnepi beszédet egy kis történelmi visszatekintéssel egybekötve. 

 

Magyar kiállítók a jeruzsálemi Nemzetközi Kézműves Vásáron 
2013. augusztus 12. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus 5-én nyitotta meg kapuit a jeruzsálemi Kézműves Vásár. A 38 éves múltra 

visszatekintő rendezvény több mint 5000 négyzetméteren várja a látogatókat a 

jeruzsálemi Óváros falainál, ahol több száz izraeli és nemzetközi kézműves kínálja 

portékáját. A vásáron két magyar stand is áll, ahol kiváló minőségű, kizárólag kézzel 

készült termékek találhatók. Magyarország hírnevét többek között Szmeló Judit és Sütő 

Levente Lehel öregbíti. 

 

Liliom Bábszínház a Cserkész Pikniken 
2013. augusztus 12. – Nemzeti Regiszter 

A Liliom Bábszínház a 2013-as Cserkész Pikniken is megörvendeztetett kicsiket, nagyokat 

egyaránt. A darabok a cserkészőrsök, valamint a segédtisztek előadásában születtek meg.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2597827/
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-kiallitok-a-jeruzsalemi-nemzetkozi-kezmuves-vasaron
http://www.nemzetiregiszter.hu/liliom-babszinhaz-a-cserkesz-pikniken
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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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