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Közösen húzta meg a harangot Kelemen Hunor és Tőkés László a KMN 
nyitógáláján 
2013. augusztus 20. – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Közösen húzta meg Bálint Tibor kolozsvári író emlékharangját a Kolozsvári Magyar Napok 

nyitógálája végén hétfő este Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. A közös harangozásra Gergely Balázs, a magyar 

napok főszervezője kérte fel az egymást gyakran bíráló politikusokat, megjegyezvén, hogy 

a Kolozsvári Magyar Napok az egyetlen olyan hely, ahol néha találkoznak. 

 

Jóval több mint kétezer határon túli regisztrált 
2013. augusztus 19. – Magyar Hírlap 

Múlt hét péntekig összesen 2434, magyarországi lakcímmel nem, de magyar 

állampolgársággal rendelkező külhoni szavazó kérte választási regisztrációját a Nemzeti 

Választási Irodánál (NVI). A választási eljárási törvény értelmében a regisztrációt kérő, 

határon túl élő magyar állampolgároknak a választási irodával történő kapcsolattartásra 

nem a lakhelyük címét, hanem egy értesítési címet kell megadniuk, ez lehet akár e-mail 

cím vagy faxszám is. Eddig 24 ország szerepel a listán, legtöbben, 1073-an romániai címet 

adtak meg, 432-en szerbiait, míg 130-an németországit. Huszonnyolcan magyarországi 

címre kérték az értesítést. 

 

Kelemen: helyi népszavazást a régiósításról! 
2013. augusztus 17. – Erdély Ma, Krónika 

A közigazgatási régiók kialakítása kapcsán referendumok kiírását kezdeményezi hat 

megyében az RMDSZ – jelentette be Kelemen Hunor pénteken Sepsibesenyőn, a 

Háromszéki Szabadegyetemen. A rendezvényen az RMDSZ szövetségi elnöke elmondta: a 

Szövetség álláspontja nagyon egyértelmű a kérdésben, a közigazgatási átszervezésre csak a 

lakosság megkérdezésével kerülhet sor, hiszen ez egy olyan intézkedés, amely közvetlenül 

érinti őket, „mivel végül is az ő életük fordul jóra vagy rosszra a régiósítás nyomán”. 

 

Ponta: aberránsak és felelőtlenek Basescu Magyarországgal kapcsolatban 
tett kijelentései 
2013. augusztus 17. – Erdély Ma, Krónika 

A Traian Băsescu Magyarországot illető kijelentései „teljességgel aberránsak” – jelentette 

ki Victor Ponta kormányfő pénteken Suceaván, kifejtve, hogy államelnökként nem tehetsz 

ilyen kijelentéseket, legfeljebb egy „román Jobbik elnökeként”. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147757&cim=kozosen_huzta_meg_a_harangot_kelemen_hunor_es_tokes_laszlo_a_kmn_nyitogalajan
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147757&cim=kozosen_huzta_meg_a_harangot_kelemen_hunor_es_tokes_laszlo_a_kmn_nyitogalajan
http://magyarhirlap.hu/joval-tobb-mint-ketezer-hataron-tuli-regisztralt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147501&cim=kelemen_helyi_nepszavazast_a_regiositasrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147502&cim=ponta_aberransak_es_felelotlenek_basescu_magyarorszaggal_kapcsolatban_tett_kijelentesei
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147502&cim=ponta_aberransak_es_felelotlenek_basescu_magyarorszaggal_kapcsolatban_tett_kijelentesei
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Visszhang Oroszországból: veszélyes határt lépett át Basescu 
2013. augusztus 18. – Erdély Ma 

A román újságírók körében tekintéllyel bíró Valentin Mandrasescu, az Oroszország Hangja 

Rádió munkatársa is megszólal Traian Basescu államelnöknek az elmúlt napokban tett 

magyarellenes kijelentései kapcsán. A román elnök átlépett egy veszélyes határvonalat, 

közben maga nyilván kettős mércét alkalmaz Magyarországot illetően. Mindazt, amit 

felháboítónak tart Budapest részéről, önmaga is elkövet azon országok vonatkozásában, 

ahol olyan etnikai csoportok élnek, amelyeket Bukarest „a román nemzet részének” tart. 

 

Tőkés román állami kitüntetésének visszavonását követelik a marosfői nyári 
egyetem résztvevői 
2013. augusztus 18. – Erdély Ma, Krónika, Magyar Nemzet 

Tőkés László európai parlamenti képviselő román állami kitüntetésének visszavonását 

követelték a külhoni románság képviselőinek részvételével megrendezett 11. Marosfői 

Nyári Egyetemen. 

 

Tőkés László megalázónak tartja az érdemrend visszavonásának követelését 
2013. augusztus 18. – Erdély Ma, Krónika 

A véleménynyilvánítási szabadság megvonásaként értékelte Tőkés László Románia a 

Csillaga érdemrend visszavonásának követelését. „Íme, megfogant az uszítás, Romániában 

diktatórikus viszonyok állnak fenn. Jómagam nem kitüntetésért harcoltam Temesváron. 

Emberi méltóságomban sértenek meg ezzel a javaslattal" – mondta a magyar közmédiának 

nyilatkozva Tőkés László. 

 

Tőkés László: visszájára fordulhat a hisztériakeltés 
2013. augusztus 18. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a romániai uszítás visszaüt, és felhívja 

az Európai Unió figyelmét arra, hogy az instabilitás tűzfészke a Kárpát-medencei 

magyarság megoldatlan helyzete, amit rendezni kell. 

 

Ponta is megvonná Tőkés kitüntetését 
2013. augusztus 18. – Krónika 

Crin Antonescu, a szenátus elnöke után immár Victor Ponta kormányfő is visszavonatná 

Tőkés László román állami kitüntetését, közölve: kész ellenjegyezni egy erről szóló elnöki 

rendeletet. Az EP-képviselő szerint jelenleg a magyar autonómia a legfőbb tét, a román 

közméltóságok pedig az egész „hűhóval" a lényegről akarják elterelni a figyelmet, az egyéni 

és közösségi kisebbségi jogokról. Tőkés úgy véli, a bukaresti belpolitikai játszmában a 

magyarság ügye csupán eszköz. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147630&cim=visszhang_oroszorszagbol_veszelyes_hatart_lepett_at_basescu
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147495&cim=tokes_roman_allami_kituntetesenek_visszavonasat_kovetelik_a_marosfoi_nyari_egyetem_resztvevoi
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147495&cim=tokes_roman_allami_kituntetesenek_visszavonasat_kovetelik_a_marosfoi_nyari_egyetem_resztvevoi
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147576&cim=tokes_laszlo_megalazonak_tartja_az_erdemrend_visszavonasanak_koveteleset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147599&cim=tokes_laszlo_visszajara_fordulhat_a_hiszteriakeltes_audio
http://kronika.ro/belfold/ponta-is-megvonna-tokes-kitunteteset
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Vincze Loránt: Európai szemmel tekintve elfogadhatatlanok a 
marosvásárhelyi magyarokat ért jogsérelmek 
2013. augusztus 19. – Erdély Ma 

„A nemzeti minimumról nem beszélni kell, hanem tenni kell az érdekében. A polgári 

kezdeményezések kapcsán most egy asztal körül ülnek az erdélyi magyar szervezetek, 

miközben arra várunk, hogy az RMDSZ által kezdeményezett, és az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója – a FUEN égisze alatt megvalósított kisebbségi polgári kezdeményezést 

bejegyezze az Európai Bizottság” – fogalmazott Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára a 

Maros megyei Szentistvánon az európai polgári kezdeményezésről szervezett 

konferencián. 

 

Szerdán derülhet ki a Forgatag helyszíne 
2013. augusztus 19. – Erdély Ma 

A Vásárhelyi Forgatagról, a Kultúrpalota centenáriumára szervezett rendezvényekről, 

illetve az RMDSZ által kezdeményezett helyi referendumok kiírásáról tartott tegnap 

sajtótájékoztatót Brassai Zsombor, az RMDSZ megyei elnöke, Koreck Mária, a 

marosvásárhelyi RMDSZ alelnöke és Soós Zoltán, a megyei RMDSZ kultúráért felelős 

alelnöke. 

 

Három év múlva nyílik a verespataki bánya?  
2013. augusztus 19. – Krónika 

Legkésőbb 2016 novemberében kezdődik el a verespataki arany kitermelése, amelyről a 

román kormány a beruházásban érdekelt kanadai Gabriel Resources vállalattal tárgyal – 

közölte hétfőn egy egyezménytervezetre hivatkozva a Mediafax hírügynökség. 

 

Németh: legjobb védekezés a támadás stratégiával állunk szemben 
2013. augusztus 19. – Duna TV, Erdély Ma 

A Duna Tv Heti Hírmondó című műsorában Németh Zsolt külügyi államtitkár kijelentette, 

a demokrácia jelenlegi értelmezése szerint képtelenség megtiltani a Bálványosi 

Szabadegyetem megszervezését. Az államtitkár beszélt Tőkés László nyilatkozatáról is, 

amely szerint Magyarország védhatalmi státust kellene gyakoroljon a Romániában élő 

magyar kisebbség érdekében. Németh kifejtette, hogy a védhatalmi státus az egy bevett 

jogi kategória, Ausztria és Olaszország megállapodását hozva fel erre példának. 

 

 

Jakab István: A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nem partnere a város 
polgárainak 
2013. augusztus 19. – Erdély Ma 

Az EMNP marosvásárhelyi szervezete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy legyen 

tekintettel a város múltjára, kezelje méltóképpen a városban élő etnikai közösségeket, és 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147688&cim=vincze_lorant_europai_szemmel_tekintve_elfogadhatatlanok_a_marosvasarhelyi_magyarokat_ert_jogserelmek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147688&cim=vincze_lorant_europai_szemmel_tekintve_elfogadhatatlanok_a_marosvasarhelyi_magyarokat_ert_jogserelmek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147700&cim=szerdan_derulhet_ki_a_forgatag_helyszine
http://kronika.ro/belfold/harom-ev-mulva-nyilik-a-verespataki-banya
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147686&cim=nemeth_legjobb_vedekezes_a_tamadas_strategiaval_allunk_szemben_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147698&cim=jakab_istvan_a_marosvasarhelyi_polgarmesteri_hivatal_nem_partnere_a_varos_polgarainak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147698&cim=jakab_istvan_a_marosvasarhelyi_polgarmesteri_hivatal_nem_partnere_a_varos_polgarainak
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egyenlően, ne kénye-kedve szerint, hisz az, ami jelenleg történik, mindennek nevezhető, 

csak éppen demokráciának nem. 

 

Oktatás közben építik át a Sapientia csíkszeredai székhelyét 
2013. augusztus 19. – Krónika 

Két és fél millió euró áll a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

csíkszeredai karainak rendelkezésére, hogy kívül-belül felújítsák a volt Új Hargita 

szállóként ismert egyetemi épületet, és egy új szárnyat építsenek a főépület mellé. 

 

Botrány a bánffyhunyadi MPP-ben 
2013. augusztus 19. – Krónika 

A párt alapszabályának a megsértése miatt kizárták a Magyar Polgári Párt (MPP) soraiból 

Csüdöm Ferenc bánffyhunyadi önkormányzati képviselőt. Búzás István – aki szintén a 

polgári párt színeiben nyert tanácsosi mandátumot – elmondta, azért döntöttek kollégája 

kizárása mellett, mert nem képviselte szervezete érdekeit a képviselőtestületben. 

 

A két legnépszerűbb erdélyi magyar 
2013. augusztus 19. – Magyar Hírlap 

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, és Kányádi 

Sándor költő nyerte holtversenyben a Transindex portál által szervezett Box populi - arcok 

harca című versenyt, amely az olvasók bevonásával kereste a választ arra a kérdésre, ki a 

legnépszerűbb erdélyi magyar. Balázsi Pál Előd, a Transindex főszerkesztője az MTI-nek 

elmondta, a versennyel tulajdonképpen ahhoz az erdélyi sajtóban gyakran felvetett 

kérdéshez szerettek volna kapcsolódni, hogy léteznek-e erdélyi magyar sztárok. A 

Transindex július elején egy 65 nevet tartalmazó listával indította el a versenyt, a lista 

azonban az olvasók javaslatai alapján 93-asra bővült.  

 

A Kovászna megyei MPP támogatja a helyi népszavazásokat 
2013. augusztus 20. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az MPP Kovászna megyei szervezete támogatni fogja az RMDSZ-t a régiósítás ügyében 

kiírandó helyi népszavazások megszervezésében – jelentette ki Kulcsár Terza József, a 

szervezet elnöke, rámutatva, hogy „a nép akarata törvény, és nem lehet figyelmen kívül 

hagyni”, ezért üdvözlendő az RMDSZ kezdeményezése. 

 

Kovács Péter: butaság elvenni Tőkés kitüntetését 
2013. augusztus 20. – Erdély Ma, maszol.ro 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára szerint „butaság" lenne, ha az elnöki hivatal 

megfosztaná Tőkés László európai parlamenti képviselőt a temesvári népfelkelés 

kitörésének huszadik évfordulóján kapott legmagasabb román állami kitüntetésétől. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/oktatas-kozben-epitik-at-a-sapientia-csikszeredai-szekhelyet
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/botrany-a-banffyhunyadi-mpp-ben
http://magyarhirlap.hu/a-ket-legnepszerubb-erdelyi-magyar
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147720&cim=a_kovaszna_megyei_mpp_tamogatja_a_helyi_nepszavazasokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147718&cim=kovacs_peter_butasag_elvenni_tokes_kitunteteset
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Kolozsvári térkép: közel kétszáz helyen vásárolhatunk magyarul 
2013. augusztus 20. – Erdély Ma 

Együttműködési keretegyezményt írt alá Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napokat 

szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke és Talpas Botond, az Igen, tessék! mozgalom 

elnöke kolozsvári sajtótájékoztatójukon, augusztus 20-án, kedden. Az anyanyelvű 

kereskedelmi kiszolgálást népszerűsítő Igen, tessék! a magyar napokon így kiemelt 

partnerként van jelen, a fesztivál közönségének tízezer térképet készítettek. 

 

Árus Zsolt: diszkriminál a diszkriminációellenes tanács 
2013. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Nyílt levelet intézett Asztalos Csabához, az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

elnökéhez Árus Zsolt, aki úgy érzi, korlátozzák anyanyelv-használati jogában, hátrányosan 

megkülönböztetik, ráadásul szerinte a diszkriminációellenes tanács is diszkriminálja. 

 

A székely főváros elrománosítása 
2013. augusztus 21. – Háromszék, Erdély Ma 

Marosvásárhely fokozatosan vesztette el a Székelyföld fővárosa rangját, s magyar város 

jellege is egyre nagyobb károkat szenved. A harmadik mandátumát töltő Dorin Florea 

demokrata-liberális polgármester korábbi simulékonysága szétfoszlott, s újabban egyre 

több nyíltan magyarellenes lépést enged meg magának. A Székelyföld központjának 

számító város fokozatos elrománosítása a rendszerváltás után teljesült ki, miközben az 

RMDSZ vezérkara e városból származott, ők határozták meg a szövetség politikai 

irányvonalát, s a döntő szót is ők mondták ki a háromszor is vesztes magyar 

polgármesterjelöltek ügyében. A tavalyi önkormányzati választások előtt a gőg és 

mindentudás oly méreteket öltött, hogy már a választási kampányban borítékolható volt a 

vereség. És újra Dorin Florea győzött. Harmadszor. 

 

Maďaričék javaslatát bírálja az MKP 
2013. augusztus 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja szerint a kormány az államnyelv védelme címén kisebbségi és 

uniós jogokat korlátoz a műsorsugárzás feltételeinek megváltoztatásával. Az MKP a 

kulturális minisztérium törvénymódosító javaslatára reagált, amelyet legutóbbi ülésén 

hagyott jóvá a kormány. Fico kabinetje a párt szerint az uniós kötelezettségszegési eljárást 

megelőzve olyan törvénymódosító javaslatot hagyott jóvá a helyi és regionális 

televíziós/rádiós műsorszolgáltatás nyelvhasználatára vonatkozóan, amely korántsem 

jelent előrelépést. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147781&cim=kolozsvari_terkep_kozel_ketszaz_helyen_vasarolhatunk_magyarul
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/arus-zsolt-diszkriminal-a-diszkriminacioellenes-tanacs
http://www.3szek.ro/load/cikk/62704/a_szekely_fovaros_elromanositasa
http://www.hirek.sk/belfold/20130816181514/Madaricek-javaslatat-biralja-az-MKP.html
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Közös fellépést szorgalmaz az MKP a kisiskolák megmentéséért 
2013. augusztus 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Össztársadalmi fellépést szorgalmaz a szlovákiai kisiskolák megmentéséért a Magyar 

Közösség Pártja.  A cél érdekében az MKP pénteki elnökségi ülésén úgy döntött, közös 

érdekérvényesítő tanácskozásra hívja meg a Most-Híd pártot, valamint a kérdésben 

érintett szakmai és civil szervezetek képviselőit. 

 

Kaliňák: kész az állampolgársági törvény módosító javaslata 
2013. augusztus 16. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Elkészült az állampolgársági törvény módosító javaslata, már csak azt nem tudni, mikor 

kerül jóváhagyásra – közölte Robert Kaliňák belügyminiszter. Kaliňák elmondta, hogy a 

szlovák állampolgárság elvesztésének és visszaszerzésének feltételei hasonlóak lesznek 

azokhoz, amelyek már egy korábbi képviselői javaslatban elhangzottak a parlamentben. 

 

A magyarok létszámának csökkenésével is foglalkozik a kisebbségekről szóló 
jelentés 
2013. augusztus 17. – Felvidék Ma 

A legutolsó népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a Szlovákiában élő magyarok 

létszáma már hosszabb ideje csökken. Ellenkezőleg, más szlovákiai nemzeti és etnikai 

kisebbségek, például a roma vagy a ruszin enyhe mértékben ugyan, de növekedést mutat – 

áll abban a jelentésben, amely a nemzeti kisebbségek képviselőinek jogairól és helyzetéről 

készült a 2012-es év viszonylatában. Az anyag jelenleg tárcaközi egyeztetésen van. 

 

Megyei választások – Trebuľát támogatja Kassán az MKP 
2013. augusztus 19. – hirek.sk, Új Szó 

Zdenko Trebuľa jelenlegi kassai megyefőnök a Magyar Közösség Pártja támogatására is 

számíthat a novemberi megyei választásokon – közölte Peter Žiga, a Smer megyei elnöke. 

A magyar pártokkal regionális szinten már 2001 óta együttműködnek. „Érdekünkben áll, 

hogy ez a november 9-i választások után is folytatódjon” – szögezte le. 

 

Újraavatták Rákóczi mellszobrát Borsiban 
2013. augusztus 19. – Felvidék Ma 

II. Rákóczi Ferenc mellszobrának ünnepélyes felavatását – megáldását és Új kenyér 

ünnepét tartották augusztus 18-án Borsiban. Az ünnepi beszédeket az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán és főtitkára, Szunai Miklós valamint Balogh Csaba, 

Magyarország pozsonyi nagykövete tartották. 

 

Berényi: érdemes volt küzdeni 
2013. augusztus 20. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártjának elnöke eredményesnek tartja az MKP új választójogi 

törvénnyel kapcsolatos küzdelmét. Berényi József pártelnök köszönetét fejezi ki 
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mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé tették, hogy a párt sikeresen tárgyalhasson a 

belügyminisztériummal az új választójogi törvény tervezetéről. 

 

Indul a „Szülőföldön magyarul” ösztöndíjpályázat támogatásainak kifizetése 
2013. augusztus 20. – Felvidék Ma 

Augusztus 26-án, azaz jövő hét hétfőn indul a „Szülőföldön-magyarul” elnevezésű nyílt 

ösztöndíjpályázat „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatására” 

megítélt pályázati pénzeinek kifizetése - tájékoztatta portálunkat a SZMPSZ. 

 

Nikolić: Szerbia akkor sem ismeri el Koszovót, ha rámegy az uniós 
csatlakozása 
2013. augusztus 17. – Vajdaság Ma 

Szerbia eltökélt abban, hogy nem ismeri el Koszovó függetlenségét, még ha emiatt 

veszélybe is kerül az ország európai uniós csatlakozása – jelentette ki Tomislav Nikolić 

szerbiai államfő. 

 

Augusztus 24-én válik ismertté a szerb kormány összetétele 
2013. augusztus 17. – Vajdaság Ma 

Az átalakított szerb kormány összetételére augusztus 24-én derül fény, két nappal azelőtt, 

hogy a szerb parlament megkezdi a vitát az új miniszterekre tett javaslatokról. Ebből az 

alkalomból jövő szombaton kellene összeülnie a Szerb Haladó Párt elnökségének, rögtön 

azután pedig megtartania a párt főbizottsági ülését. 

 

VMDP-s tisztújítás Temerinben 
2013. augusztus 19. – Vajdaság Ma 

Augusztus 17-én a tájházban tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyar Demokrata 

Párt Körzeti Szervezete. Csorba Béla, a körzeti szervezet elnöke, akit az idén tavasszal a 

VMDP óbecsei kongresszusán az egész párt elnökévé választottak, kiemelte, a VMDP az 

első pillanattól keményen kiállt a helyi magyarság érdekvédelméért, és úgy politizált, hogy 

magatartásával másoknak is példát mutasson. A körzet élére Gusztony Andrást 

választották új elnöknek, az intézőbizottság öt további tagja Ádám István, Csorba Béla, 

Dusa János, Grísza Mária és Ternovácz István lett. 

 

Vajdasági témákról beszéltek 
2013. augusztus 20. – Magyar Szó 

Kihívások és lehetőségek címmel társadalomtudományi műhelykonferenciát szervezett 

Szabadkán a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. Ahogy azt Novák 

Anikótól, a szervezet elnökétől megtudtuk, olyan témákat igyekeztek körüljárni, amelyek a 

vajdasági magyarság számára fontosak lehetnek, mindegyik téma valahogyan Vajdasághoz 
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kapcsolható. Szó esett egyebek mellett a nemzeti tanácsok megítéléséről, a vajdasági 

magyar doktoranduszok lehetőségeiről, a szerbiai élelmiszer-biztonságról is. 

 

Az anyanyelv aranyművesei 
2013. augusztus 20. – Magyar Szó 

Gálaműsorral fejeződött be a Kátai-tanyán a Vajdasági Magyar Versmondók 

Egyesületének jubileumi XXV. Szép szó tábora. A gálaműsor előtt Szatmári Melitta, az 

egyesület alelnöke és Hajvert Ákos, az egyesület elnöke üdvözölték a megjelenteket, és 

köszönetet mondtak elsősorban a szülőknek, hogy a maguk részéről évről évre támogatják 

az egyesület táborait és ezzel a versmondás mozgalmát is. Az idén negyvenkilenc gyerek és 

fiatal volt egy hétig együtt, versmondó házibajnokságot tartottak, közös műsorszámokat 

készítettek és beszédgyakorlataikat is bemutatták. 

 

Nemzetközi kisebbségi televíziós és rádiós fesztivál Kárpátalján 
2013. augusztus 18. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Szeptember 12–13-án 15. alkalommal rendezik meg a Szülőföldem szép határa elnevezésű 

kisebbségi televízió- és rádióműsorok fesztiválját. Kulin Zoltán, a fesztivál 

szervezőbizottságának egyik tagja elmondta, hogy eddig 60 televízió- és ugyanannyi 

rádióműsor jelezte részvételi szándékát. Az idei fesztivál újdonsága, hogy a kiállításokon és 

a különféle műhelyekben a Kárpátalján élő valamennyi nemzeti kisebbség (magyarok, 

szlovákok, románok, németek) bemutathatja etnikai különlegességeit. 

 

A nacionalisták szemében továbbra is szálka a vereckei emlékmű 
2013. augusztus 19. – Kárpátalja 

Az ukrán nacionalista tömörülés egyik legfontosabb célja továbbra is a magyar 

honfoglalási emlékjel eltávolíttatása – nyilatkozta a párt megyei elnöke. Oleg Kucin az 

ukrán Dzerkalo Tizsnya lapnak nyilatkozva elmondta, hogy teljességgel jogosnak és 

megfontoltnak ítéli a vereckei emlékmű két éve történt felgyújtásában játszott szerepét. Az 

a véleménye ugyanis – és szerinte ezt minden igaz ukránnak osztania illendő – 

megengedhetetlen, hogy az ukrán államiságért küzdők sírjaira a kivégzőik egy újbirodalmi 

szimbólumot telepítsenek. 

 

Verecke ismét tűz alatt 
2013. augusztus 19. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Véget ért a politikai uborkaszezon Ukrajnában, s a politikusok, no meg a sajtó visszatérnek 

rendes elfoglaltságukhoz, így egy-másfél hónapos szünet után ismét elővették a vereckei 

magyar honfoglalási emlékmű kérdését is. Mint kiderült, a nacionalista Szvoboda most 

éppen nem felgyújtani, hanem lebontatni igyekszik a magyar emlékművet. 
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Tevékenyek a zágrábi magyar cserkészek 
2013. augusztus 16. – Új Magyar Képes Újság 

A zágrábi Zrínyi Miklós Magyar Cserkészcsapat a 90-es években alakult meg. Eleinte helyi 

egyesületként működött, de miután egyre többen jelentkeztek más településekről is, a 

horvátországi magyar fiatalok országos egyesülete lett. Tevékenysége mellett aktívan 

kiveszi a részét a kulturális életből is. 

 

Horvátországi magyar gyerekek a Balatonon 
2013. augusztus 20. – Új Magyar Képes Újság 

Az idén hatodszor nyaralhattak horvátországi magyar gyerekek a Balaton parti Zánkán a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma jóvoltából. Az Erzsébet program keretein 

belül megrendezett üdülésen ez alkalommal 36 gyerek és 4 kísérőjük vett részt augusztus 

11. és 17. között a Határtalan túra elnevezésű táborozáson. 

 

Bérmentes kisebbségi jogsegélyszolgálat a Muravidéken is 
2013. augusztus 16. – RTV Slovenija Hidak 

A magyarországi Kisebbségi Jogvédő Intézet jogsegélyszolgálatot indított a külhoni 

magyarok számára. Az ingyenes jogsegélynyújtás a határon túli magyarok ellen elkövetett 

sérelmek rendezésére vonatkozik. A Muravidéken Horváth József jogász, jogtanácsadó 

foglalkozik a kisebbségi jogokat sértő ügyekkel. 

 

Magyar erdészek csúcstalálkozója Nanaiomoban 
2013. augusztus 18. – Nemzeti Regiszter 

Kanadában idén is sor került a már hagyománnyá vált Nanaimo város béli találkozóra, 

ahol magyar erdészek, hozzátartozóik és meghívottak vettek részt a Sopron Alumni 

REUNION elnevezésű összejövetelen. 

 

Az első ann arbori gyermektábor 
2013. augusztus 20. – Nemzeti Regiszter 

Sok kisgyermek bánatára véget ért az első ann arbori magyar gyermektábor. A különleges 

helyszín, a „városszéli vadvirágos vadonként” jellemzett, de az ismerősök körében csak 

Hajni néni kertjeként emlegetett erdős családi otthon volt. A résztvevő csemeték leginkább 

a közelben élő magyar és magyar-amerikai családok már itt született gyermekei, akik 

egytől egyig tökéletesen beszélik a magyar nyelvet 

  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 
D

ia
sz

p
ó

ra
 

http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4797-tevekenyek-a-zagrabi-magyar-cserkeszek
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4800-horvatorszagi-magyar-gyerekek-a-balatonon
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6858
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-erdeszek-csucstalalkozoja-nanaiomoban
http://www.nemzetiregiszter.hu/az-elso-ann-arbori-gyermektabor


 

 

 

 

 

 
11 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 
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