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Németh Zsolt: Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarokért 
2013. augusztus 14. – MTI, Magyar Hírlap 

Magyarország nem revizionista álláspontot képvisel, hanem alkotmányos felelősséggel 

tartozik a határon túli magyarokért, ezt pedig a magyar külpolitika felvállalja - mondta 

Németh Zsolt külügyi államtitkár. A magyar törekvések középpontjában a kisebbségek 

számára biztosítandó emberi és közösségi jogok állnak – mondta Németh Zsolt, majd 

hozzátette: „aki revizionizmussal vádol bennünket, az nagyon gyakran a kisebbségi jogok 

biztosítását akarja elkerülni, megspórolni”. 

 

Ponta: Băsescu Vona Gábor szintjére süllyedt 
2013. augusztus 14. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Traian Băsescu épp olyan szinten van, mint a szélsőséges Vona Gábor, épp olyan 

felelőtlen, és azt gondolom, azért követ el ilyen "bakikat", mert Elena Udreát akarja 

támogatni abban, hogy az ország elnöke legyen - nyilatkozta Victor Ponta a România TV 

egyik műsorában. 

 

Elvesztette hitelét Băsescu Titus Corlaţean külügyminiszter szerint 
2013. augusztus 14. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Népszabadság 

Titus Corlaţean külügyminiszter szerint Traian Băsescu államfő Magyarország 

rendreutasításáról szóló nyilatkozata nem lehet hiteles, miután korábban egy asztalnál ült 

azokkal, akik "szélsőségesen nacionalista" retorikát használtak - közölte szerdán az 

Adevarul.ro. A külügyminiszter szóvá tette, hogy Băsescu 2010-ben részt vett a Bálványosi 

Nyári Szabadegyetemen, "ideges retorikát használó" magyar politikusok oldalán. 

 

Változnak a műsorsugárzás feltételei 
2013. augusztus 14. – hirek.sk 

Néhány magán műsorszolgáltatónak a jövő évtől nem lesz kötelező szlovák nyelven is 

sugároznia műsorait, ezzel párhuzamosan módosul az államnyelvről szóló törvény is. A 

módosítás azokat a műsorszolgáltatókat érinti, akiknek engedélyük van arra, hogy az 

Európai Unió egy, vagy több hivatalos nyelvén közvetítsék műsoraikat: ide tartoznak 

például a magyar nyelvű műsorokat is sugárzó városi televíziók. A frekvenciatanács (RVR) 

azonban elutasíthatja a regionális vagy helyi adás esetében az egynyelvűséget, ha az adott 

településen nincs megfelelő kínálat szlovák nyelvű műsorokból. 

 

Se helyszín, se pénz: túl magyar a városvezetésnek a Vásárhelyi Forgatag 
2013. augusztus 14. – transindex.ro 

Rosszindulatúan állt a magyar napokként első alkalommal sorra kerülő Vásárhelyi 

Forgatag ügyéhez Dorin Florea polgármester, aki procedurális eszközökhöz folyamodva 
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próbál akadályokat gördíteni a marosvásárhelyi magyaroknak szánt rendezvény zavartalan 

megszervezése elé. Az alpolgármesteri tisztséggel és a helyi tanácsban a legnagyobb 

frakcióval rendelkező RMDSZ-nek pedig, úgy tűnik, nem sikerült hatékonyan kiállnia a 

magyar közösség érdekei mellett. A konfliktust az okozta, hogy a Florea-városvezetés nem 

nézi jó szemmel, hogy a város központjában egy kizárólag magyar rendezvényre kerüljön 

sor. 

 

Nem hagyja magát a Vásárhelyi Forgatag, újabb kérést iktattak  
2013. augusztus 14. – maszol.ro 

Újabb beadvánnyal fordulnak a Vásárhelyi Forgatag szervezői a Marosvásárhely 

polgármesteréhez, amelyben kérik a polgármesteri hivatal támogató hozzájárulását a 

kulturális rendezvényhez. Az első kérvényt július 12-én iktatták, hivatalos választ 

mindeddig nem kaptak a kérésre.  

 

Augusztus 20-án először szerveznek ünnepséget Marosvásárhelyen 
2013. augusztus 14. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Első alkalommal szerveznek rendezvényt Marosvásárhelyen augusztus 20., Szent István és 

az Új Kenyér ünnepe alkalmából. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a főtéri Keresztelő 

Szent János plébánia udvarára várja az érdeklődőket. 

 

A román sajtó csúsztatásai miatt panaszt tesz az EMI a CNA-nál 
2013. augusztus 14. – transindex.ro 

Az EMI-táborban tartott sajtótájékoztatójukon a szervezők felhívták a figyelmet "a román 

sajtó egy részének csúsztatásira". Soós Sándor főszervező kifejtette, az Antena3 országos 

hírtelevízió „szégyenteljes, csúsztatásoktól hemzsegő” beszámolót sugárzott több adásában 

is. Annak ellenére, hogy jelen voltak a táborban és saját felvételeket is készítettek, élő 

tudósításuk mellé hamis, félrevezető képanyagokat vágtak be (magyarországi lőtéri 

gyakorlatokat vagy a 2006-os budapesti tévéostrom képeit) - közölte Soós. 

 

Csökkent az USL népszerűsége, de még mindig 55% felett állnak 
2013. augusztus 14. – transindex.ro 

Az Inscop Research júniusi felmérése szerint a Szociál-Liberális Szövetségre (USL) 

voksolna a megkérdezettek 57,1%-a. Márciusban ez az arány még meghaladta a 60 

százalékot. A második helyen a PDL áll, a pártra a megkérdezettek 15,1 százaléka voksolna 

a következő parlamenti választásokon. 

 

Orosz lap – Bukarest és Budapest ismét a magyar kisebbség jogairól vitázik 
2013. augusztus 14. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Bukarest és Budapest ismét a magyar kisebbség jogairól vitázik – írta szerdán a 

Kommerszant című orosz napilap. A tekintélyes politikai-gazdasági újság, amely a vezető 

orosz lapok közül szerdán egyedül foglalkozott a témával, cikkében meg nem nevezett 
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szakértőkre hivatkozva közölte: a magyar kisebbség jogairól Románia és Magyarország 

között évek óta folyó parázs vita azzal fenyeget, hogy európai síkra terelődik, és Brüsszel 

beavatkozására lesz szükség. 

 

Magyar felirat a községházán a Kovászna megyei Nagybaconban 
2013. augusztus 14. – Erdély Ma, Háromszék 

Nem tántorítja el Nagybacon polgármesterét, Simon Andrást Dumitru Marinescu 

kormánymegbízott magyarfelirat-ellenessége: a napokban a hivatal főút felőli 

homlokzatán a Községháza feliratot helyeztette el. Az elöljáró szerint ebben senki sem 

találhat kivetnivalót, hiszen csak azt írták ki az ingatlanra, ami az voltaképpen: a helyi 

közigazgatás székhelye. „Szerintem senki semmit sem kifogásolhat a feliraton. 

 

Borbély László párbeszédre hívja a politikumot 
2013. augusztus 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Az utóbbi napok politikai történéseivel kapcsolatosan Borbély László szerdán kijelentette: 

„a román politikum – főleg a nacionalisták, de nem csak – megint megpróbálják a 

magyarellenes kártyát előhúzni a tarsolyukból”. Szerinte a sajtó ráharapott a 

magyarországi politikusok nyilatkozataira, viszont a nyári táborokban nem történt semmi 

látványos.  

 

MPP: A székelyek nagy menetelése adhat csattanós választ a román 
politikusoknak 
2013. augusztus 14. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a szeptember végére tervezett tüntetés és a székelyek 

nagy menetelése adhat csattanós választ a nacionalista kártyát ismételten kijátszó román 

politikusoknak. Az MPP sajtóirodája által az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény 

leszögezi: legfeljebb a szereposztás és a karmester változik, de a partitúra a régi, amikor 

magyar kérdést feszegetnek a román politikusok. 

 

Basescu pálfordulása 
2013. augusztus 15. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Traian Basescu kijelentését minden szegmensen kritikus megjegyzésekkel illették. A 

kormányoldal, amely eddig nem a magyarokkal való rokonszenvezésről volt híres élesen 

támadta az államfő kijelentéseit. Véleményük szerint kétségbeesett népszerűség 

hajhászásról szólt az egész beszéd. A Mensura Transylvanica politikaelemző csoport 

szerint egyre élesebb ellentmondás van aközött, ahogy a román kormány a határon túli 

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

anyaországgal fenntartott kapcsolatait kezeli. Szerintük Bukarestnek semmilyen kifogása 

nem lehet azzal szemben, hogy Magyarország számára is fontos a magyar nemzethez való 

tartozás tudatának erősítése, úgy ahogy Basescu is fontosnak érzi azt a moldovai románok, 

valamint a szerbiai Timok-völgyi románok esetében. 
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. augusztus 15-i számában olvasható.) 

 

Mennyire veszítette el identitását Pozsony? 
2013. augusztus 14. – hirek.sk 

A megkérdezett szlovákok több mint 60 százaléka nem tud megnevezni egyetlen magyarok 

látogatta intézményt sem Pozsonyban - derül ki a Pozsonyi Magyar Intézet felméréséből. A 

kutatás arra kereste a választ, hogy mennyire tartotta meg magyar identitását a szlovák 

főváros. A megkérdezett fővárosiak 70 százaléka tudja, hogy a múltban Bratislavát 

Pozsonynak nevezték. 

 

Megváltozott a nemzetiségi kormánybiztos statútuma 
2013. augusztus 14. – bumm.sk, hirek.sk 

A kormány szerdai ülésén rendelettel megváltoztatta tanácsadó szerve, az Emberjogi, 

kisebbségi és nemek közti egyenlőségért felelős bizottság, valamint a kisebbségügyi 

kormánybiztos statútumát. A változtatásnak köszönhetően Mária Jedličková személyében 

megbízott igazgató láthatja el a kisebbségügyi kormánybiztos feladatait mindaddig, 

amíg nem nevezik ki a hivatalából júniusban távozott A. Nagy László utódját. 

 

A magyar-szlovák együttműködés lehetőségei – projektzáró konferencia 
Somorján  
2013. augusztus 14. – Felvidék Ma 

Augusztus 27-én rendezik meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében a Határ-

Érték – Határmenti Fejlesztési Információs Program zárókonferenciáját. Középpontban a 

magyar-szlovák együttműködés áll. 

 

Bácsföldvár: Lakat kerül a telepi óvodára 
2013. augusztus 14. – Vajdaság Ma 

Bezárják a a bácsföldvári Telepen lévő óvodát, és valószínűleg egy óbecsei és egy péterrévei 

óvodát is felszámolnak – közölte sajtótájékoztatóján a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége óbecsei szervezetének az elnöke, Burnát Zoltán. A 16 fős óvodát azért kell 

bezárni, mert Bácsföldváron összesen 48 gyerek jár magyar óvodába, és ennyi gyerek két 

csoportba is összevonható. 

 

Augusztus 26-án lesz a köztársasági kormány átalakítása 
2013. augusztus 14. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Nem cseréli fel tisztségét egymás között Ivica Dačić kormányfő, szocialista pártelnök és 

Aleksandar Vučić kormányfőhelyettes, a Szerb Haladó Párt elnöke – nyilatkozta Branko 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15872/Bacsfoldvar-Lakat-kerul-a-telepi-ovodara.html
http://pannonrtv.com/web/?p=75676
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Ružić, a Szerbiai Szocialista Párt Végrehajtó Bizottságának elnöke. Ružić szerint a Szerb 

Haladó Párt nem gyakorol nyomást Dačićra, amikor arról nyilatkozik, hogy Vučić lenne a 

legalkalmasabb a miniszterelnöki posztra. 

 

Lazar Krstić elfogadta a pénzügyminiszteri jelölést 
2013. augusztus 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Lazar Krstić elfogadta a szerbiai pénzügyminiszteri posztra való jelölést – tudta meg az 

RTS és a B92. A niši születésű, az amerikai Yale Egyetemen tanult Krstić találkozott 

Aleksandar Vučić első miniszterelnök-helyettessel, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnökével, 

ekkor egyeztek meg miniszteri kinevezéséről. 

 

Nikolić: A koszovói szerbek mielőbb döntsenek a választásokon való 
részvételről 
2013. augusztus 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tomislav Nikolić szerbiai államfő felszólította a koszovói szerbeket, mielőbb döntsék el, 

részt vesznek-e a november 3-ára bejelentett helyhatósági választásokon. Ugyanakkor a 

Szerbia Palotában folytatott mai tárgyalásuk során közölte a koszovói szerbek 

képviselőivel, ne számítsanak Belgrád támogatására a választások esetleges bojkottjában. 

 

Radivoje Papović lesz az új oktatási miniszter? 
2013. augusztus 14. – Magyar Szó 

Radivoje Papović, a Belgrádi Orvostudományi Kar tanára a legesélyesebb jelölt az oktatási 

miniszteri tisztségre. Sajtóértesülések szerint a vége felé járnak a vele való tárgyalások 

arról, hogy augusztus 26-án átvegye az oktatási tárca vezetését. Papović Pristinában és 

Belgrádban végezte tanulmányait, majd külföldön képezte tovább magát. A kilencvenes 

évek elején vette át a Pristinai Egyetem rektori tisztségét. 

 

Fiatalos lendülettel 
2013. augusztus 14. – Magyar Szó 

Különleges, sokszínű programkínálatával nagy visszhangra talált Topolyán az I. Origo 

Open Fest elnevezésű három napos szabadtéri fesztivál. A rendezvény keretében többek 

között szabadtéri mozit, extrém sportversenyt, graffiti alkotásokat, koncerteket, családi 

programokat kínáltak az érdeklődőknek. Fiatal képzőművészek tárlatának megnyitójával 

kezdődött péntek délután a programsorozat, de a különleges kiállítás helyszínén, a 

Művelődési Ház kiállítótermében volt pólónyomtatás is, és topolyai jelképeket ábrázoló 

graffitik készültek a városközpontban, valamint igényes zenei program kísérte a három 

napos hétvégi fesztivált. 
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Abakusz tábor Beregszászban 
2013. augusztus 14. – Kárpátinfo 

Tizenhatodik alkalommal szervezte meg az idén augusztus 5-ei kezdettel induló Abakusz 

tábort a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A matematika tábornak a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. Idén 55 gyerek üdül az Abakusz 

táborban, ahol érdekesebbnél érdekesebb matematikai témakörökkel bővíthetik 

tudásukat. 

 

Új padok a szentlászlói templomba 
2013. augusztus 14. – Új Magyar Képes Újság 

A honvédő háborúban lerombolt szentlászlói református templom felújítását 1999-ben 

kezdték meg. A helyreállítási munkálatok még ma is tartanak. Augusztus elején készültek 

el az új padok, a Mózes-szék és az úrasztala. Az ehhez szükséges anyagiakat a HMDK a 

Külföldi magyar emlékhelyek és emlékek létesítése és felújítása elnevezésű pályázaton 

szerezte meg. Az új bútorzat átadására augusztus 4-én hálaadó istentiszteletet tartottak. 

 

Magyar igazgató került a nagy múltú magyar iskola élére 
2013. augusztus 14. – Új Magyar Képes Újság 

A tavalyi három sikertelen próbálkozás után idén újra kiírták a pályázatot a laskói 

általános iskola igazgatói posztjára. A héttagú iskolaszék július 8-án 5 igen és két 

tartózkodó szavazattal két jelölt közül Kovácsevity Annát választotta meg az intézmény új 

vezetőjének. Kovácsevity Anna huszonöt éve dolgozik az oktatásban, több éven keresztül a 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ magyartanára, 2004-2008 között 

pedig az intézmény igazgatója volt. 

 

Magyar tévéadásokat! 
2013. augusztus 14. – Népújság 

Valószínűleg azonban senki sem gondolta volna, hogy a technológia ilyen rohamos 

fejlődése mellett, a földfelszíni sugárzás megszűnése, a digitális tévézés korlátlan 

lehetőségei mellett a Muravidéken 2013-ban egyszerűen nem lehet majd magyar tévéadást 

fogni. Az utóbbi időben több olvasó fordult többek között a Népújsághoz is, mert 

felháborítónak tartják, hogy a szlovén digitális tévéműsor-szolgáltatók programsémáiból 

hiányoznak a magyar csatornák, illetve csak elvétve találhatók meg, miközben a többi 

szomszédos ország (olasz, osztrák, horvát) csatornáinak részesedése jóval nagyobb a 

kínálatban. A tárgykörben ismét lépett Göncz László nemzetiségi képviselő, aki az egyik 

szolgáltatóhoz, a Telemach vezetőjéhez fordult levéllel. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/abakusz-tabor-beregszaszban
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4792-uj-padok-a-szentlaszloi-templomba
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4794-magyar-igazgato-keruelt-a-nagy-multu-magyar-iskola-elere
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7119-magyar-teveadasokat
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Muravidéki búza a Magyarok Kenyerében 
2013. augusztus 14. – Népújság 

Pécs városa az idén harmadik alkalommal rendezi meg a Magyarok Kenyere című 

eseményt. 2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa volt, melynek hatására több 

civilkezdeményezés látott napvilágot. Az egyik ilyen kezdeményezés a Magyarok Kenyere 

program volt, melyet nemes és jótékony jellege miatt Pécs városa felkarolt és 

megvalósított. 

 

Torjai fafaragók jártak Kanadában 
2013. augusztus 14. – Nemzeti Regiszter 

Pethő Sándor, a világ legnagyobb székelykapujának faragója és társa, Borbándi Attila 

Kitchenerben jártak és nem tétlenkedtek. Hozzáfogtak ahhoz, amihez leginkább értenek és 

el is készítették azt. Négy hetet töltöttek a Kanadában a magyar közösség meghívására. 

 

Magyar műhely az ohiói Reménység tavánál 
2013. augusztus 14. – Nemzeti Regiszter 

42. alkalommal nyitotta meg kapuit az Ohio állambeli Reménység tavánál (Lake Hope) az 

amerikai magyarság számára az ITT-OTT Találkozó. A Magyar Baráti Közösség elnevezésű 

civilszervezet által működtetett amerikai magyar nyelvű szellemi műhely részvevői évente 

találkoznak, és egy héten át - egyfajta nyári egyetem keretében - ápolják és élik meg közös 

kultúrájukat. 

 

Beszélő Falak Canberrában 
2013. augusztus 14. – Nemzeti Regiszter 

Méry Gábor fotóművész Gömör és Szepesség vármegye középkori templomainak freskóit 

bemutató fotókiállítása nyílt Canberrában. Méry Gábor a Hungarofestre hozta el a 

kiállítást Ausztráliába, ami után Ilosvay Gusztáv gondozásában hagyta hátra képeit. Így 

jutott el ez a csodálatos kiállítás Canberra szívébe, a Szent Péter Lutheránus templom 

közösségi termébe. 

 

Népek olvasztótégelye? 
2013. augusztus 15. – Szőnyi Szilárd – Heti Válasz 

Mexikói és lengyel közösséggel való összevonás veszélye fenyegeti a New Brunswickban 

található Szent László katolikus magyar plébániát. A helyi püspök indoklásában a 

megcsappanó közösségi létszáma, a fenntartási nehézsége és a paphiány szerepel. A 

közösség azonban nem így látja a helyzetet, szerintük a plébánia az ingatlanok 

bérbeadásával kitermeli a szükséges összegeket. Úgy döntöttek, hogy hasonlóan a 

clevelandi Szent Imre plébániához, amit négy éve zártak be, azonban az egyházközösség 

tiltakozására újranyitották azt. Ezért ők is fellebbezést nyújtottak be döntés ellen a 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7121-muravideki-buza-a-magyarok-kenyereben
http://www.nemzetiregiszter.hu/torjai-fafaragok-jartak-kanadaban
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-muhely-az-ohioi-remenyseg-tavanal
http://www.nemzetiregiszter.hu/beszelo-falak-canberraban
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Szentszékhez, ami élvezi mind Cserháti Ferenc a külföldön élő katolikus magyarok 

püspökének, mind a magyar kormány támogatását. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. augusztus 15-i számában olvasható.) 
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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/

