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A ReConnect Hungary ösztöndíjasait fogadta Répás Zsuzsanna 
2013. július 8. – MTI, hirado.hu 

Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalok, a ReConnect 

Hungary program ösztöndíjasai látogattak hétfőn a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumba. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár fogadta 

őket, és beszámolt nekik például az újra ülésező Magyar Állandó Értekezletről és a 

magyarság identitásának megőrzéséért indított programokról. Répás Zsuzsanna a fiatalok 

előtt kiemelte: korábban nem volt szoros kapocs a diaszpóra és az anyaország között, de az 

új kormány változtatott ezen. 

 

Vizsgálatot indított a CNCD a magyar orvosképzés ügyében 
2013. július 8. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság, Krónika, Erdély Ma 

A felek meghallgatásával kezdődött hétfőn a CNCD vizsgálata a magyar tannyelvű 

orvosképzés ügyében: a panaszosok azt kifogásolták, hogy a MOGYE-n tanuló magyar 

hallgatóknak csak románul szabad kommunikálniuk a páciensekkel. A 

diszkriminációellenes hatóságnál a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE) tett panaszt, amelyhez múlt héten az RMDSZ is csatlakozott. 

 

Azamfirei: az anyanyelvű oktatás lenne a diszkrimináció 
2013. július 8. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Akkor diszkriminálnák a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) 

a magyar diákokat, ha lehetővé tennék az anyanyelvű gyakorlati oktatást – jelentette ki 

Leonard Azamfirei. Az intézmény rektora az Országos Diszkrimációellenes Tanács (CNCD) 

tagjai előtt azzal érvelt, hogy ily módon a magyar végzősök csak Hargita és Kovászna 

megyében vagy az anyaországban tudnának elhelyezkedni, ami óriási hátrányt jelentene 

számukra. 

 

Magyarzászló-égetés: pénzbírsággal sújtják az elkövetőket 
2013. július 8. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság, Magyar 

Hírlap 

A Kolozs Megyei Törvényszék mellett működő ügyészség 1400 lejre bírságolta azt a két 

fiatalt, akik 2013. március 18-án egy kolozsvári labdarúgó mérkőzésen elégettek egy 

magyar zászlót – közölte Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkára elmondta: az ügyészség az 

RMDSZ javára döntött, hiszen elismerte, hogy a zászlóégetők hibáztak az által, hogy 

nyíltan diszkriminációra uszítottak és magyarellenes, szélsőséges magatartást tanúsítottak 

a mérkőzés alatt. Az ügyben az RMDSZ Mikó Imre kisebbségi jogvédelmi szolgálata tett 

feljelentést. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/08/14/A_ReConnect_Hungary_osztondijasait_fogadta_Repas_Zsuzsanna_.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=33445
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/azamfirei-az-anyanyelvu-oktatas-diszkriminacio-lenne
http://itthon.transindex.ro/?hir=33446
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Több a magyar Szatmár megyében 
2013. július 8. – Erdély Ma 

Közel 23 ezerrel csökkent Szatmár megye lakossága is az elmúlt tíz év során. A magyarok 

és a románok részaránya picit csökkent, a romáké emelkedett. Ezzel párhuzamosan 

megnőtt a magyar anyanyelvűek aránya – a korábbi 39,1 százalék helyett most a megye 

lakosságának 40 százaléka nyilatkozta, hogy magyar az anyanyelve. 

 

Hátrányos népszámlálás 
2013. július 8. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Hátrányba kerülhet a magyarság a felduzzasztott népszámlálási adatok miatt. Azokon a 

településeken lehet gond, ahol 20% körüli a magyar lakosság aránya. 

 

BiztonságiÖV.eu: a fiatalok megszólítása a cél 
2013. július 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bemutatták Csíkszeredában az Itthon, fiatalon mozgalom által indított biztonságiÖV.eu 

nevet viselő nemzetpolitikai kezdeményezést, amelynek célja a fiatalok megszólítása, 

illetve közéleti tevékenységre, itthon maradásra való buzdítás. A kezdeményezés partnere 

és támogatója Gaal Gergely (KDNP) Korodi Attila (RMDSZ) parlamenti képviselők.  

 

Vasile Dâncu: számomra Kolozsvár szimbóluma a Mátyás-szobor  
2013. július 8. – maszol.ro, Szabadság 

A Kolozsvár 2020 – Európa Kulturális Fővárosa Egyesület felkérésére a kincses város 

lakosságának kultúrafogyasztási szokásait, érdeklődési köreit mérte fel az IRES 

közvéleménykutató cég. Az 1098 felnőtt, kolozsvári lakhellyel rendelkező alanytól 

begyűjtött adatokat Vasile Dâncu, az IRES elnöke ismertette a hétfőn a megyeházán.  

 

Már ezernégyszázan vállalták, hogy a zászlóper részévé válnak  
2013. július 8. – maszol.ro 

Közel ezernégyszáz sepsiszentgyörgyi vette védelmébe a város zászlóját, és írta alá azt a 

nyilatkozatot, amely révén a zászlóper részévé váltak, tájékoztatta a maszol.ro-t Tóth 

Birtan Csaba. Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének ügyvezetője szerint az elmúlt 

héten a város hat pontján felállított standokon gyűjtöttek aláírásokat önkéntesek. 

 

Három új szakot is meghirdetett a BBTE magyar tagozata  
2013. július 8. – maszol.ro, Krónika 

Idén 17 karon hirdet felvételit 2013. július 15-31. között a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) Magyar Tagozata, magyar tannyelvű oktatásra – tájékoztatott 

hétfőn a felsőoktatási intézmény. A Magyar Tagozaton alapképzésen három új szak indul: 

a geológia szak (a Földrajz Karon), valamint világ- és összehasonlító irodalom, illetve 

kultúratudomány szak (a Bölcsészettudományi Karon).  
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144932&cim=tobb_a_magyar_szatmar_megyeben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144943&cim=hatranyos_nepszamlalas_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14795-biztonsagioveu-a-fiatalok-megszolitasa-a-cel
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/14792-vasile-dancu-szamomra-kolozsvar-szimboluma-a-matyas-szobor
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14796-mar-ezernegyszazan-vallaltak-hogy-a-zaszloper-reszeve-valnak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14784-harom-uj-szakot-is-meghirdetett-a-bbte-magyar-tagozata
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Rossz eredmények az érettségin a magyar többségű megyékben 
2013. július 8. – Erdély Ma, MTI 

Óriási kihívást jelent a magyar környezetben élő, magyar anya- nyelvű gyermekeknek, 

hogy a román anyanyelvű diáktársaikkal azonos követelményrendszernek kell 

megfelelniük – állítja Kovászna megye főtanfelügyelője. Romániában az érettségizők 55,4 

százaléka vizsgázott sikeresen – közölte hétfőn Remus Pricopie oktatási miniszter. A 

magyar többségű Hargita és Kovászna megyében idén is román nyelv és irodalomból 

bukott a legtöbb érettségiző. 

 

Beruházókat hoz Kolozs megyébe az MPP 
2013. július 8. – Krónika, Szabadság 

Jelentős energetikai fejlesztési beruházásra készül egy japán befektető Kolozs megyében – 

számolt be hétfői sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei 

szervezetének elnöke. Hozzátette: a Kolozs megyei MPP segítségének köszönhetően több, 

elsősorban energetikai beruházás is tervben van. 

 

Az államfő tanácsadója szerint nem lesz etnikai régió Romániában 
2013. július 8. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Szabadság 

Nem lesz Romániában etnikai alapon szervezett régió – szögezte le Cristian Diaconescu 

elnöki tanácsadó, volt külügyminiszter egy marosvásárhelyi sajtóértekezleten a Gandul 

című független napilap hétfői beszámolója szerint. Hozzátette: álláspontját a román 

alkotmányra és „az ilyen kezdeményezések" nemzetközi megítélésére alapozza. 

 

A Banca Transilvania automatáinak egyötöde „tud magyarul”  
2013. július 8. – maszol.ro 

Kellemes meglepetésben volt részük a Banca Transilvania magyar ügyfeleinek az elmúlt 

napokban: az erdélyi városok egy részében a pénzintézet készpénzfelvevő automatái a 

román, az angol és a francia mellett magyar nyelvű menüt is felajánlottak a banki 

műveletek levezényléséhez.  

 

80 százalékos siker a Téglásban! 
2013. július 8. – Nyugati Jelen 

Nagyszerű eredménnyel zárult az idei érettségi Hunyad megye magyar oktatási 

központjában. Az idén végzett 33 magyar diákból, 25-en vizsgáztak sikeresen, egy diák 

pedig hiányzott a vizsgákról. „Ez 80 százalékos sikert jelent, ami messze felülmúlja az 

országos és megyei átlagot. Az idei érettségi eredményeink alapján a Téglás Gábor Elméleti 

Líceum a városban a negyedik legeredményesebb középiskola, a megyében pedig a 

tizenharmadik” – fogalmazott az eredményhirdetést követően Balogh-Botár Károly Csaba, 

a dévai oktatási központ aligazgatója. 
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http://erdely.ma/oktatas.php?id=144962&cim=rossz_eredmenyek_az_erettsegin_a_magyar_tobbsegu_megyekben
http://kronika.ro/gazdasag/beruhazokat-hoz-kolozs-megyebe-az-mpp
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144966&cim=az_allamfo_tanacsadoja_szerint_nem_lesz_etnikai_regio_romaniaban
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/14804-a-banca-transilvania-automatainak-egyotode-tud-magyarul
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/80_szazalekos_siker_a_teglasban.php
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Terítéken a regionalizáció 
2013. július 9. – Krónika 

Fontos, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az ifjúságpolitikához, a változó Erdélyhez és 

változó Európához – szögezte le a tizedik marosfői EU-tábor zárónyilatkozatában Jakab 

Adorján, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnökhelyettese. 

 

Főiskolát alapítana az MPP 
2013. július 9. – Krónika 

Szakácsok és autószerelők képzését biztosító főiskolát hoznának létre Bánffyhunyadon – 

jelentette be tegnap Buzás István, a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi önkormányzati 

képviselője.  Mint rámutatott: a városban már működik szakközépiskola, ennél magasabb 

szintű továbbképzésre azonban nincs lehetőségük a fiataloknak. Hozzátette: elképzelésük 

szerint a főiskolán két tannyelven, magyarul és románul is oktatnak majd. 

 

Nem hátrálhat meg az erdélyi magyarság 
2013. július 9. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Nem áll el az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azon szándékától, hogy ha nem változik a 

romániai regionalizációs terv, akkor nagyszabású tüntetésekbe kezdenek. Toró T. Tibor az 

EMNP elnöke szerint az a kormány tervei nagyon veszélyesek, nemcsak a magyarok, 

hanem az egész ország számára. 

 

Nemzet Kenyere-akció – Egyre több a felvidéki támogató 
2013. július 8. – MTI, hirek.sk 

Fokozódik a közismertsége és a sikere a Felvidéken a Nemzet Kenyere nevet viselő 

jótékonysági akciónak, ezért az idén várhatóan a tavalyinál is többen vesznek benne részt - 

mondta az MTI-nek Őry Péter, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) alelnöke, az akció 

szlovákiai koordinátora hétfőn. 

 

Csatáry-ügy: a bíróság felfüggesztette az eljárást 
2013. július 8. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Felfüggesztette a háborús bűntettel vádolt Csatáry László elleni büntetőeljárást a Fővárosi 

Törvényszék. A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a vádiratban szereplő 

cselekményekért Csatáry Lászlót egyszer már elítélték. 

 

Csatáry-ügy: nem jogerős a döntés 
2013. július 8. – MTI, hirek.sk 

Az ügyészség fellebbezett, így még nem jogerős a háborús bűntettel vádolt Csatáry László 

elleni büntetőeljárás felfüggesztése - közölte a Fővárosi Törvényszék szóvivője az MTI-vel 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/teriteken-a-regionalizacio-az-eu-taborban
http://www.hirek.sk/belfold/20130708134719/Nemzet-Kenyere-akcio-Egyre-tobb-a-felvideki-tamogato.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130708182243/Csatary-ugy-a-birosag-felfuggesztette-az-eljarast.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130708205152/Csatary-ugy-nem-jogeros-a-dontes.html
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annak kapcsán, hogy a törvényszék hétfőn felfüggesztette a volt kassai gettóparancsnok 

elleni büntetőeljárást. 

 

Fico ismét ősszlovákokról beszélt 
2013. július 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

Ismét ősszlovákokról és Szvatopluk királyról beszélt Robert Fico kormányfő Dévény 

várában, a Cirill és Metód érkezésének 1150. évfordulóján tartott ünnepségen. A 

történészek egyáltalán nem egységesek azzal kapcsolatban, léteztek-e az „ősszlovákok”, és 

Szvatopluk király volt, vagy fejedelem. 

 

Elkezdődött a XXII. Jókai Mór Nyári Egyetem 
2013. július 8. – Felvidék Ma 

 Megnyitották a  XXII. Jókai Mór Nyári Egyetemet a Selye János Egyetem dísztermében. 

Idén július 8-13 között valósul meg Komáromban a pedagógusszövetség nyári egyeteme. A 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett nyári továbbképzések a 

felvidéki magyar pedagógusok évenként megtartott legrangosabb szakmai rendezvénye.  

 

Zarándokutak a magyarságért 
2013. július 8. – Pannon RTV 

A magyarság számára fontos zarándokútvonalak és zarándokhelyek összekapcsolásának 

lehetőségeiről, valamint a Magyarországon egyre népszerűbb Élő falu programról 

szervezett előadást vasárnap a magyarkanizsai Kultúrkincs Kulturális Egyesület, amely a 

magyar értékek megőrzését, azok életben tartását tűzte ki céljául. 

 

Iratkoznak a leendő középiskolások 
2013. július 8. – Pannon RTV 

Tegnap kezdődött a középiskolások beiratkozása Szerbiában. Ezt követően hozzák 

nyilvánosságra a még szabad középiskolai helyeket, amelyekre a felvételt nem nyert diákok 

még pályázhatnak. 

 

Nyári egyetem a Kanizsa Feszten 
2013. július 8. – Magyar Szó 

A Kanizsa Feszt keretein belül pénteken és szombaton délelőtt Nyári Egyetemet 

szerveztek, ahol első nap a történelem, második nap pedig a média jegyében hívtak 

előadókat. A szombat délelőtti előadások vendégei közül elsőként Balog László, a 

Közszolgálati Közalapítvány elnöke tartott előadást A közszolgálati média átalakulása 

Magyarországon címmel. 
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http://www.bumm.sk/84287/fico-ismet-osszlovakokrol-beszelt.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/40588-ma-kezdodik-a-xxii-jokai-mor-nyari-egyetem
http://pannonrtv.com/web/?p=69867
http://pannonrtv.com/web/?p=69716
http://www.magyarszo.com/hu/2028/kozelet_media/98843/K%C3%B6z%C3%A9ppontban-a-m%C3%A9dia.htm
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Tízezren kértek magyar állampolgárságot Kárpátalján 
2013. július 8. – Kárpátalja Ma 

2010-től kezdődően Kárpátalja területén 10 ezer személy fordult magyar diplomáciai 

külképviseletekre magyar állampolgár felvétele céljából – közölte Bayer Mihály nagykövet. 

A nagykövet elmondta, hogy Magyarország nem az ukrán állampolgároknak ad 

állampolgárságot, hanem egyszerűen csak azoknak ad, akik korábban azt elveszítették. 

„Azokról a személyekről van szó, akiknek felmenői Magyarország terültén éltek 1920-ig 

vagy 1938-1945 között születtek.” 

 

A Nemzetiségi Hivatal önállósulása 
2013. július 8. – RTV Slovenija – Hidak 

A szlovén kormány úgy döntött, hogy a Nemzetiségi Hivatalnak önálló státuszt biztosít. A 

kormány tagjainak véleménye az, hogy a magyar és az olasz őshonos nemzetiség, valamint 

a roma közösség alkotmányos és törvényes jogainak betartásához, megvalósításához és 

védelméhez külön figyelemre és hozzáértésre van szükség. 

 

Washington egyik legnépszerűbb helye lett a magyar parasztház 
2013. július 8. – Nemzeti Regiszter 

Az amerikai függetlenség napján a látogatók minden eddiginél nagyobb tömegét fogadta a 

Smithsonian Folklife Festival, és ezen belül a Magyar örökség – Az újjáéledés gyökerei 

fesztiválprogram Washingtonban.  

 

Cserkésztábor a kanadai Balatonnál 
2013. július 9. – Nemzeti Regiszter 

Calgary városának 73. számú Patrona Hungariae és 74. számú Kapisztrán Szent János 

cserkészcsapatai a kanadai nyár egyik legforróbb napján lelkesen engedelmeskedtek a 

cserkészindulóban szereplő felszólításnak:„Szabadba fiúk! A nap arca nevet, Ott pezsdül a 

friss, tüzes élet.” 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/20429-tizezren-kertek-magyar-allampolgarsagot-karpataljan
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/6654
http://www.nemzetiregiszter.hu/washington-egyik-legnepszerubb-helye-lett-a-magyar-paraszthaz
http://www.nemzetiregiszter.hu/cserkesztabor-a-kanadai-balatonnal
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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   
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