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Végleges: 20 millió fölött van Románia lakossága 
2013. július 4. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, Szabadság 

A részeredményeket és az előzetes becsléseket cáfolja a tavalyelőtti népszámlálás végleges, 

csütörtökön közzétett eredménye: nem csökkent 20 millió alá Románia lakossága. A 

hivatalos információ szerint 20.121.641 személy volt Románia állandó, stabil lakossága 

2011. október 20-án. A lakosság több mint 6%-ának (1 millió 237 ezer embernek) nem 

ismerik a nemzetiségét. Az országos statisztikai intézet (INS) szerint Románia állandó 

lakossága keretében 1 millió 227 ezer 600 (6,1%) vallotta magát magyarnak. 

 

Tüntetéseket szervez a néppárt és az EMNT a régióátszervezés ellen 
2013. július 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Tüntetéssorozatot indít útjára az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), valamint az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a régióátszervezés ellen és az autonómia mellett – 

hangzott el Toró T. Tibor, a politikai alakulat elnöke és Sándor Krisztina, az EMNT 

ügyvezető elnöke (képünkön) által szerdán este Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón. 

Toró T. Tibor elmondta az is: levelet írt Kelemen Hunornak, és kérte az RMDSZ 

együttműködését is. Felhívta az RMDSZ elnökének figyelmét arra, hogy a stratégiai 

kérdésekben csak akkor tudnak sikeresek lenni, ha van egyeztetés. 

 

Július folyamán iktatják az RMDSZ kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezését 
2013. július 4. – transindex.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma 

Az RMDSZ és partnerei július folyamán iktatják az Európai Bizottságnál az Európai Unió 

őshonos kisebbségeinek védelmét szolgáló polgári kezdeményezésüket - nyilatkozta az 

MTI-nek Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára. Vincze Loránt nem találta 

meglepőnek, hogy az Európai Bizottság kedvezőtlenül véleményezte az EMNP - EMNT 

kezdeményezését arra hivatkozva, hogy a kisebbségi jog nem uniós hatáskör. "Számunkra 

is a legfontosabb kihívás az volt, hogy megtaláljuk a kapcsolódási pontokat az EU 

kompetenciáival" - magyarázta a FUEN alelnöke. 

 

A Kovászna megyei prefektus pereli az elöljárókat a magyar feliratok miatt 
2013. július 4. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kovászna megye prefektusa több település polgármesterét perelte be amiatt, hogy a 

hivatalok homlokzatára kizárólag magyarul írták ki, hogy községháza, illetve városháza - 

közölte az Agerpres hírügynökség. Dumitru Martinescu prefektus az Agerpresnek 

elmondta, Kézdivásárhelyen és Baróton az egynyelvű városháza feliratot, Csernátonban, 

Gidófalván, Málnáson, Kézdialmáson és Kézdiszentléleken pedig az egynyelvű községháza 

feliratot kifogásolta. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33413
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tunteteseket-szervez-a-neppart-es-az-emnt-a-regioatszervezes-ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=33415
http://itthon.transindex.ro/?hir=33415
http://itthon.transindex.ro/?hir=33409
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RMDSZ: az EMNP újra különutas politikát folytat 
2013. július 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma 

„Különutas politikát folytat az EMNP az autonómia és a regionális átszervezés témájában 

megszervezett tüntetés kapcsán, hiszen a párt vezetői tisztában vannak azzal, hogy az 

RMDSZ és a Székely Nemzeti Tanács jó ideje egyeztet egy ősszel sorra kerülő, nagyméretű 

utcai demonstrációról” - nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára 2013. július 4-én, a 

Marosfőn megszervezett EU táborban. 

 

Kiss Tamás a népszámlálásról: 1,2 millió embert berajzoltak a statisztikákba 
2013. július 4. – transindex.ro, Szabadság 

A szociológus úgy gondolja, mesterségesen, különböző regiszterekből átvett adatok alapján 

duzzasztották fel a statisztikákat. Fontos, hogy az RMDSZ ragaszkodjon ahhoz, hogy az 

etnikai arányokat a ténylegesen lekérdezett kérdőívekből számolják. 

 

Felduzzasztották a népszámlálási adatokat 
2013. július 4. – maszol.ro 

Politikai indítékokból felduzzasztották a román hatóságok a 2011-es népszámlálás 

végeredményét – vádol Székely István, az RMDSZ népszámlálási bizottságának korábbi 

vezetője. Székely István szerint a 6 százalék ismeretlen nemzetiségű személy között vannak 

magyarok is. „Elméletileg abban az 1,2 millióban, amennyivel megtetézték az előzetes 

eredményeket, vélhetően ugyanolyan arányban vannak magyarok, mint az országos arány. 

Ezért valójában több magyar él most jelenleg Romániában, mint a ma közölt hivatalos 

adat” – szögezte le a politológus.  

 

Hivatalos adat: Kolozs megy lakosságának 15 százaléka magyar  
2013. július 4. – maszol.ro 

egyei lebontásban is közzétett csütörtökön a 2011-es népszámlálás adatai az Országos 

Statisztikai Intézet. E szerint Kolozs megye lakossága 631 106 fő. A megye népességének 

etnikai megoszlása a következő: románok – 520 885 (75,4 százalék), magyarok – 103 591 

(15), romák – 22 531 (3,2), németek – 687 (0,1). 

 

Teljes körű nyelvhasználat a sepsiszentgyörgyi kórházban 
2013. július 4. – Erdély Ma 

Minden téren biztosítani próbálják a betegekkel való akadálytalan kommunikációt a 

sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Kórházban. András Nagy Róbert kórházigazgató a 

Sláger Rádiónak elmondta, az anyanyelven történő kommunikáció zavartalanul zajlik az 

intézményben, a több éve Sepsiszentgyörgyön dolgozó román orvosok megértik a 

magyarul megfogalmazott panaszokat is, ám mindenképpen gondoskodnak róla, hogy az 

asszisztens tudja tolmácsolni a beteg mondanivalóját és lefordítsa az orvosi utasításokat. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33417
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20718
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14621-felduzzasztottak-a-nepszamlalasi-adatokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14656-hivatalos-adat-kolozs-megy-lakossaganak-15-szazaleka-magyar
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144689&cim=teljes_koru_nyelvhasznalat_a_sepsiszentgyorgyi_korhazban
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A volt MIÉRT-elnökök hiányolták a lázadókat az EU Táborban  
2013. július 4. – maszol.ro 

A Marosfőn zajló EU Táborban szerda délután a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) 

három volt elnöke és a jelenlegi elnök ült egy asztalhoz. Kovács Péter, Borboly Csaba, 

Bodor László és Szabó József időnként komoly, máskor humoros hangvétellel beszélték 

meg az erdélyi magyar ifjúsági szervezetekhez kapcsolódó témákat.  

 

EU Tábor: mi a túróért nem tud Európa velünk foglalkozni?  
2013. július 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

A Marosfőn zajló EU Tábor második napján, csütörtökön délelőtt több olyan előadás 

elhangzott, amelyek felkelthették a fiatalok figyelmét. Kisebbségiként valamennyi 

táborlakót érintett a Vincze Loránt RMDSZ külügyi titkár és FUEN-alelnök, valamint 

Markó Attila képviselő által ismertetett kisebbségi európai polgári kezdeményezés.  

 

Kossuth téri figyelmeztető akció kétszeres ellenszélben 
2013. július 4. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Budapesten, az Országház előtt készül egy hónapos utcai figyelemfelkeltő akcióra a 

Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). A 

marosvásárhelyi civil szervezet tagjai hétfő délutántól, vagy legkésőbb kedd reggeltől 

állnak ki a magyar parlament elé egy 8x2 méteres molinóval. „Nemzeti összefogást 

sürgetünk az erdélyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés megmaradásáért!” – 

olvasható többek között az óriásplakáton. 

 

Kirúgatták volna Vass Leventét 
2013. július 4. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

„Ítélőszék” elé került Vass Levente urológus kedden, az orvosi egyetem tanárát ugyanis 

több magyar kollégája feljelentette és elbocsátását szerették volna, ám az oktatási 

intézmény szenátusa nem szavazta meg a kirúgást. 

 

Az SZNT üdvözli, az RMDSZ elutasítja a néppárti tüntetéssorozatot 
2013. július 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) csatlakozik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által meghirdetett tüntetéssorozathoz, az 

RMDSZ viszont elutasítja a kezdeményezést.  

 

Román-magyar pályázatból újítottak fel egy Bihar megyei kúriát  
2013. július 4. – maszol.ro 

A Bihar megyei Illyén pénteken avatják fel a román-magyar együttműködéssel nyert uniós 

forrásokból restaurált Miskolczy-kúriát – közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség. 

Amint azt Gheorghe Huple, Illye polgármestere elmondta, a Bihar megyei település 

félmillió eurót fordíthatott az örökösök által vissza nem igényelt kúria felújítására.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14602-a-volt-miert-elnokok-hianyoltak-a-lazadokat-az-eu-taborban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14640-eu-tabor-mi-a-turoert-nem-tud-europa-velunk-foglalkozni
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kossuth-teri-figyelmezteto-akcio-ketszeres-ellenszelben
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kirugattak-volna-vass-leventet
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-sznt-udvozli-az-rmdsz-elutasitja-a-nepparti-tuntetessorozatot
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/14651-roman-magyar-palyazatbol-ujitottak-fel-egy-bihar-megyei-kuriat
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Lecseréltetnék a „hibás” feliratozású csíki útjelző táblákat  
2013. július 4. – maszol.ro, Erdély Ma 

A Hargita Megyei Törvényszék ítélete értelmében Csíkszeredában ki kell cserélni azokat az 

útjelző közlekedési táblákat, amelyeken sorrendben előbb magyarul szerepeltek a 

településnevek. A Csíkszeredai Városi Tanácsot és Ráduly Róbert Kálmánt, 81,4 

százalékban magyarok lakta Csíkszereda polgármesterét Adrian Jean Andrei, Hargita 

megye prefektusa perelte be februárban a kétnyelvű útjelző táblák miatt, amelyeken felül 

szerepelt a települések magyar megnevezése, alul pedig a román megnevezés.  

 

Székely zászlók: ki levette, ki nem 
2013. július 4. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, féligazságokkat nyilatkozott Dumitru Marinescu háromszéki prefektus, ugyanis 

az önkormányzatok csak egy része távolította el a székely zászlót a polgármesteri 

hivatalokról, és nem feltétlenül a felszólításai miatt.  

 

Háromszéken nem értik az EMNP döntését 
2013. július 4. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Sem az RMDSZ, sem a Magyar Polgári Párt háromszéki vezetői nem értik, miért 

kezdeményezte saját szakállára az Erdélyi Magyar Néppárt a régióátszervezés elleni 

tiltakozást, ráadásul a nyár közepére ütemezve azt. A Székelyhon.ro érdeklődésére Tamás 

Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke kifejtette, számunkra egyszerűen 

érthetetlen, hogy miután a különböző erdélyi magyar politikai alakulatok és civil 

szervezetek azt hirdették, hogy közös fellépésben gondolkodnak, és egyeztetnek is erről, 

most a Néppárt egyedül lép. 

 

Interjú Korhecz Tamással, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnökével 
2013. július 5. – Krónika 

Új kezdetnek nevezte a magyar–szerb kapcsolatrendszerben a múlt heti megbékélési 

gesztusokat Korhecz Tamás. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Lőrincz Csaba-

díj idei kitüntetettje a Krónikának adott interjújában elmondta, a történelemkönyvek 

oldalain és a túlélők emlékezetében örökké megmaradnak a múlt tragédiái, de ezek már 

nem kötik gúzsba a két nemzet viszonyát. 

 

A Polis szerint a Híd és az MKP is erősödött 
2013. július 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha június végén kerülne sor a parlamenti választásra, a Smer hatalmas előnnyel nyerne, a 

szavazatok 42,3 százalékát szerezné meg, A Híd lenne a második legerősebb ellenzéki párt 

8,7 százalékos eredménnyel, az MKP-nak pedig 0,1 százalék hiányozna a küszöbhöz. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14653-lecsereltetnek-a-hibas-feliratozasu-csiki-utjelzo-tablakat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/szekely-zaszlok-ki-levette-ki-nem
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ertetlenul-allnak-az-emnp-dontes-elott-haromszeken
http://www.bumm.sk/84162/a-polis-szerint-a-hid-es-az-mkp-is-erosodott.html
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Megjelent az Önkormányzati Szemle legújabb száma 
2013. július 4. – hirek.sk 

Az Önkormányzati Szemle idei 2. számának megjelenéséről és az újfajta terjesztési módról 

számolt be Őry Péter, a Pro Civis polgári társulás elnöke. „Azokhoz jut el a legújabb 

lapszám, akik igényelték a lapot a kiadó Pro Civis polgári társulásnál, mert tudnak és 

akarnak magyar nyelven olvasni, információkhoz, szakmai tanácsokhoz jutni munkájukat 

illetően” - mondta. 

 

„Fiatal állam, de régi nemzet” Szlovákia 
2013. július 5. – Magyar Hírlap 

Szent Cirillre és Metódra, a két bizánci hittérítőre emlékeznek ma Szlovákiában. A két 

szerzetes fontos szerepet tölt be az ország kultúrtörténetében. Az egyházi ünnephez idén 

kiterjedt állami ünnepségsorozat is társul, a hittérítők ugyanis 1150 éve érkeztek a 

Nagymorva Birodalomba, vagy ahogy a szlovák narratíva előszeretettel emlegeti, „a mai 

Szlovákia területére”.  

 

Hiányzó magyar szavak a felvidéki étlapon 
2013. július 5. – Magyar Nemzet 

Az Európai Parlamentben az állítólagos magyar demokráciadeficit emlegetésekor 

felpumpált nyaki ütőerek, teátrális gesztikulálásának nyoma sincs, ha a határokon túli, így 

a szlovákiai magyarokkal szembeni jogsértések ellen kellene fellépni. Akkor sincs, ha a 

határokon túl, de az EU-n belül élő magyarokat még ma is a magukat szocialistának és 

nemzetiszocialistának nevezők korszakából ismert kollektív bűnösség sújtja. Ez ellen vette 

fel a harcot Bagó Zoltán és a felvidéki Mészáros Alajos néppárti képviselő az Európai 

Parlamentben. Az ő sikerük is, hogy az EP petíciós bizottsága befogadta a Benes-

dekrétumok és a szlovákiai magyarok állampolgársági ügyét. 

 

Játszótér csak lakcímkártyával 
2013. július 5. – Népszabadság 

Egy tábla szerint csakis helyi lakcímkártyával rendelkező gyerekek játszhatnak a másfél 

éve épült játszótéren Szlovák Újhelyen (Slovenské Nove Mesto). A szomszédos 

sátoraljaújhelyiek barátságtalannak ítélik a kiírást, még az önkormányzat is tárgyalt az 

ügyről. 

 

Pajtić: Az alkotmánymódosítás nem reális, és nem is aktuális 
2013. július 4. – Vajdaság Ma 

A szerbiai alkotmány módosításának lehetősége nem reális az elkövetkező hónapokban, 

illetve a következő három-négy évben – jelentette ki Bojan Pajtić, a vajdasági kormány 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130704112859/Megjelent-az-Onkormanyzati-Szemle-legujabb-szama.html
http://www.magyarhirlap.hu/fiatal-allam-de-regi-nemzet-szlovakia
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15703/Pajtic-Az-alkotmanymodositas-nem-realis--es-nem-is-aktualis.html
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elnöke és a Demokrata Párt (DS) alelnöke. Ugyanakkor hangsúlyozta, biztosan módosítani 

kell majd az alkotmányon Szerbia európai uniós csatlakozási folyamata során. 

 

Konzuli nap volt Bácsföldváron 
2013. július 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) szervezésében csütörtökön 

Bácsföldváron harmadik alkalommal volt kihelyezett konzuli nap. Magyarország szabadkai 

főkonzulátusának munkatársai a helyi közösség irodájában fogadták a magyar 

állampolgárság kérelmezőit. Ezúttal mintegy száz kérelmet vettek át, s ezzel 

megközelítőleg 400-ra nőtt azok száma, akik éltek ezzel a lehetőséggel Bácsföldváron. 

 

A határátkelőhelyhez vezet: Felújítják a Bajmok és Bácsalmás közötti utat 
2013. július 4. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Városháza dísztermében tartották meg „A Bácsalmás és Bajmok közötti 

összekötő út felújítása" elnevezésű projekt nyitókonferenciáját. Nagy Kis Erős Melinda, a 

szerbiai fél projektmenedzsere elmondta, hogy a határátkelőhelyhez vezető út igencsak 

megviselt állapotban van, ezért szükséges az útszakasz felújítása. Hat kilométernyi utat 

helyreállítanak a Njegoš utcában, amely a magyar határra vezet. 

 

Zombor: Leleplezték Bosnyák Ernő szobrát 
2013. július 4. – Vajdaság Ma 

Július 4-én este a zombori főutcán leleplezték az ötven évvel ezelőtt elhunyt Bosnyák Ernő 

filmkészítő, pecsétvágó, nyomdász szobrát, Igor Šeter helybeli szobrász alkotását. A 

szoborleleplezést megelőzően a projektumban partnerszervezetként részt vevő Magyar 

Polgári Kaszinóban a hazai magyar filmgyártás kimagasló személyiségeinek 

közreműködésével, illetve jelenlétében idézték fel a filmkészítés egyik úttörőjének számító 

Bosnyák Ernő alakját és alkotói tevékenységét. 

 

Leváltják a rosszul teljesítő minisztereket 
2013. július 4. – Vajdaság Ma 

A kormánykoalíciót alkotó három párt csütörtökön bejelentette, hogy a szerbiai kormány 

július 27-én történő átszervezésekor leváltják mindazokat a kormánytagokat, akik rosszul 

teljesítettek, neveket azonban nem említettek. Mlađan Dinkić, a Szerbiai Egyesült Régiók 

(URS) párt elnöke kijelentette, már a jövő héten bővebb információval szolgálnak a 

kormányátalakításról, mert a tárgyalások gyorsak lesznek és hatékonyak. 

 

Nem dátum, csak zöld jelzés 
2013. július 4. – Magyar Szó, Pannon RTV 

„Szerbia zöld jelzést kapott az Európai Uniótól, még akkor is, ha itt mindenki dátumról 

beszél. Én a dátumról semmit sem tudok, a dátumot Szerbia fogja kijelölni magának 

azokkal a lépésekkel, amelyeket megtesz a jövőben” – jelentette ki Jelko Kacin, az Európai 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15706/Zombor-Lelepleztek-Bosnyak-Erno-szobrat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18845/Levaltjak-a-rosszul-teljesito-minisztereket.html
http://www.magyarszo.com/hu/2024/kozelet_politika/98747/Nem-d%C3%A1tum-csak-z%C3%B6ld-jelz%C3%A9s.htm
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Parlament nyugat-balkáni jelentéstevője. Kacin hozzátette, hogy az elmondottak ellenére 

senkinek sem kellene meglepődnie azon, ha a vártnál előbb megkezdődnének a 

csatlakozási tárgyalások.  

 

Komoly kihívások előtt állnak az iskolák és a minisztérium 
2013. július 4. – Magyar Szó 

Azzal, hogy a kisérettségi eredményeit eltörölték, és az iskolai átlageredményekkel lehet 

beiratkozni, olyan helyzet állt elő a középiskolai iratkozásban, megnehezíti az iskolák és a 

minisztérium helyzetét. Várhatóan egy-egy népszerű szakra sokkal többen jelentkeznek 

majd, mint ahány férőhely van, nyilván az is megtörténhet, hogy számos szakra meg nem 

fognak elegendően jelentkezni, a szakiskolákat ez hátrányosan is érintheti. Hogy hogyan 

fogja tudni a minisztérium elintézni, hogy az ugyanolyan pontszámú gyerekek mindegyike 

az adott szakra férjen be, az nagy kérdés – mondta Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti 

Tanács közoktatási bizottságának elnöke. 

 

Kárpátaljai delegáció Sátoraljaújhelyen 
2013. július 5. – Kárpátalja 

Az Ungvári Magyar Főkonzulátus kárpátaljai ukrán és magyar tisztségviselőkből, 

felsőoktatási dolgozókból és újságírókból álló népes delegációt hívott meg 

Sátoraljaújhelyre, hogy az ukrajnai vendégek megismerhessék a magyar nyelvművelés 

fellegvárának számító zempléni várost. Az utazást szervező Szalipszki Endre ungvári 

magyar konzul elmondta, hogy a zempléni régió értékeinek és nevezetességének 

bemutatása mellett a konzulátus nem titkolt célja, hogy az ukránok megtapasztalhassák 

Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeumában, hogy anyanyelvet ápolni lehet anélkül is, hogy 

ezzel másoknak sérelmet okoznánk, vagy másokban rossz érzést váltanánk ki. 

 

Műhelymunkák a Rákóczi Főiskolán 
2013. július 5. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében megvalósult az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, a Nemzeti Tehetség Program keretén belül 

meghirdetett, A határon túli szakemberek képzésének támogatása c. pályázati felhívásra a 

KMPSZ által benyújtott pályázati projekt, amely két műhelymunkából állt, melyek A 

tanulás tanítása és a Felzárkóztatás az esélyegyenlőség nevében címet viselték. 

 

Megkezdte munkáját a Veres Péter Alkotótábor  
2013. július 5. – Kárpátalja 

Beregszászi pillanatok – 2013 címmel idén első alkalommal rendezték meg a Vérke-parti 

városban a Veres Péter Alkotótábort. Az alkotótábor célja, hogy az abban résztvevő 
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http://www.magyarszo.com/hu/2024/kozelet_oktatas/98715/Komoly-kih%C3%ADv%C3%A1sok-el%C5%91tt-%C3%A1llnak-az-iskol%C3%A1k-%C3%A9s-a-miniszt%C3%A9rium.htm
http://www.karpataljalap.net/2013/07/05/karpataljai-delegacio-satoraljaujhelyen
http://www.karpataljalap.net/2013/07/04/muhelymunkak-rakoczi-foiskolan
http://www.karpataljalap.net/2013/06/27/megkezdte-munkajat-veres-peter-alkototabor
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művészek ismerjék meg Beregszászt, majd műveiken keresztül ismertessék meg a várost a 

világgal – mondta Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke.  

 

Tehetséggondozó nyári tábor  
2013. július 5. – Kárpátalja 

A Pécsi Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös 

szervezésében 2013. június 16-19. között került megrendezésre a Sapienti SAT elnevezésű 

tábor, mely a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Sapienti sat – A 

bölcsnek ennyi elég című pályázata alapján valósult meg, és melyet az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő támogatott a Nemzeti Tehetségpont Program keretében. 

 

A megmaradás kulcsa: az oktatás 
2013. július 4. – Népújság 

Az oktatáson keresztül vezet az út a megmaradáshoz. Kisebbségi létben ez triplán is igaz. 

Szerdán a lendvai kétnyelvű középiskolában konferenciát tartottak, ahol a téma a 

kisebbségi oktatás volt. Kiderült az is, hogy csinálják ezt például Horvátországban, 

Olaszországban, Ausztriában vagy Szlovákiában. 

 

Hazádnak rendületlenül „nomád” honismereti tábor 
2013. július 4. – Népújság 

A Zalaegerszeg melletti Gébárti-tó partja ad otthon idén is a – muravidéki fiatalok körében 

is nagy népszerűségnek örvendő – Hazádnak rendületlenül „nomád” honismereti 

tábornak. A fiatalok egy hetet a természetben, jurtákban töltenek – változatos 

foglalkozások mellett. 

 

Nincs, ki táncra ne perdülne… 
2013. július 4. – Nemzeti Regiszter 

Néhány éve a Stuttgartban és környékén élő magyarok kisebb és nagyobb csemetéinek is 

lehetősége van arra, hogy a magyar népzenével és néptánccal ismerkedjenek. Azokon a 

napokon ugyanis, amikor este a felnőttek számára tartanak táncházat a stuttgarti Magyar 

Kultúrintézet klubhelyiségében, nem feledkeznek el a gyermekekről sem. 

 

Tíz év szünet után újra Vancouverben! 
2013. július 4. – Nemzeti Regiszter 

Hosszú készülődés után eljött végre az idő, hogy zászlót bontson a vancouveri 

cserkészcsapat. A gyerekeknek létrejött az a hely, ahol magyar barátaikkal együtt, 
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közösséget alkotva, vidáman szívhatják magukba azt az életformát, amit a cserkészet 

jelent. 

 

Magyar Filmklub Izraelben 
2013. július 4. – Nemzeti Regiszter 

Rendhagyó jelleggel Izraeli Filmklub indult Tel-Avivban az Izraeli Magyar Szabadidő 

Központ segítségével. A Klub nem titkolt szándéka, hogy a – tévében megtekinthető 

régebbi filmek mellett – az újabb, modernebb alkotások is helyet kapjanak. 

 
 

  

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-filmklub-izraelben


 

 

 

 

 

 
11 

 

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 
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Hírvivő   
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