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Semjén Zsolt: év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a 
határon túlról 
2013. július 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette ki a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemének megnyitó ünnepségén. Semjén Zsolt úgy 

fogalmazott: most tartunk a négyszázhetvenezredik állampolgársági igénylésnél, mintegy 

négyszázezren pedig már letették az állampolgári esküt, ami által magyar állampolgárokká 

váltak, s így közjogi értelemben is lehet egyesíteni a nemzetet. 

 

Közmeghallgatást tartottak a Beneš-dekrétumokról Brüsszelben 
2013. július 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Bagó Zoltán és Mészáros Alajos EP-képviselők „Felhívás magyar-szlovák párbeszédre” 

címmel közmeghallgatást szerveztek kedden a Beneš-dekrétumok történetéről és azok 

joghatásáról az Európai Parlament brüsszeli épületében. A meghallgatás három meghívott 

előadója, Rezsőházy Rudolf történész-szociológus professzor, Dr. Horváth Attila 

jogtörténész professzor és Dr. Korom Ágoston európai uniós jogász elemezték a 

dekrétumok, valamint az azokat megerősítő 2007-es szlovák parlamenti határozat 

kérdéskörét. 

 

Újraindult az államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása 
2013. július 9. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság, Nyugati 

Jelen 

Több éves szünet után újabb államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról döntött 

Romániában a tárcaközi restitúciós bizottság - derült ki az ingatlanvagyon-

visszaszolgáltatási hatóság (ANRP) keddi közleményéből. Négy természetbeni 

visszaszolgáltatásra javasolt épület - köztük a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár - 

esetében a testület elhalasztotta a döntést, amíg a kormány határozatot hoz a 

visszaszolgáltatott épületekben működő közintézmények védelméről - közölte az MTI-vel 

Laczikó Enikő államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának elnöke, a restitúciós 

bizottság tagja. 

 

Sikeres volt a magyar programsorozat a washingtoni Mallon 
2013. július 10. – Magyar Hírlap 

Sikert aratott hazánk díszvendégsége a Washingtonban nemrég véget ért Smithsonian 

Folklife Festival két hetében: amit mintegy másfél millióan látogattak meg, és az amerikai 

függetlenség napján, július 4-én eladott magyar ételek és italok mennyisége is felülmúlta a 

korábbi csúcsokat. Az 1967 óta évente megrendezett fesztiválra mintegy száz magyar 

táncos, kézműves, nép- és dzsesszzenész utazott ki.  
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/semjen-zsolt-ev-vegere-meglesz-az-otszazezredik-magyar-allampolgar-a-hataron-tulrol
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/semjen-zsolt-ev-vegere-meglesz-az-otszazezredik-magyar-allampolgar-a-hataron-tulrol
http://www.hirek.sk/kulfold/20130709144458/Kozmeghallgatast-tartottak-a-Benes-dekretumokrol-Brusszelben.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33455
http://magyarhirlap.hu/sikeres-volt-a-magyar-programsorozat-a-washingtoni-mallon
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Magyar tanárok mehetnének határon túlra 
2013. július 9. – MTI, Magyar Hírlap 

A kormányzati tervek szerint ösztöndíjprogrammal segítenék, hogy magyarországi 

professzorok egy-két évig munkát vállaljanak külhoni magyar képzési nyelvű 

egyetemeken, főiskolákon - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) határon túli intézmények 

fórumának plenáris találkozóján kedden Budapesten. Az ELTE Kárpát-medencei Magyar 

Nyári Egyetemének keretében tartott rendezvényen a helyettes államtitkár arra kérte a 

határon túli felsőoktatási intézmények képviselőit, írják össze, mely státusok betöltéséhez 

van szükségük anyaországi professzorokra, a magyarországi egyetemeket pedig arra, hogy 

állítsák össze intézményeikben, hány tanáruk érez kedvet a határon túli oktatáshoz. 

 

Kisebbségvédelem Európában - megkezdődött a nyári egyetem Piliscsabán  
2013. július 9. – Felvidék Ma 

Hétfőn, július 8-án Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

megnyitójával elkezdődött a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem 

Piliscsabán. A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös nyári 

rendezvénye július 14-ig tart, tematikájában pedig az állampolgárság kérdéskörének 

nemzetközi és európajogi vetületeire, az autonómia és a kisebbségi nyelvhasználat 

kérdéseire fókuszál. 

 

Nem áll az EMNP mellé az MPP és az RMDSZ 
2013. július 9. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Elvártuk volna az Erdélyi Magyar Néppárttól (EMNP), hogy a régióátszervezés elleni 

tüntetés időpontjának és helyszíneinek bejelentése előtt egyeztessen a többi romániai 

magyar alakulattal” – fogalmazták meg keddi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatójukon a 

Magyar Polgári Párt háromszéki vezetői. Kulcsár Terza József azt mondta, elítéli a néppárt 

hozzáállását, úgy véli, csak az volt a céljuk, hogy ők legyenek az elsők, akik bejelentik a 

régióátszervezés elleni tüntetést. 

 

Találgatások a referendumról 
2013. július 9. – Krónika, maszol.ro 

A legésszerűbb megoldás az, ha az alkotmánymódosításról szóló népszavazást a jövő évi 

elnökválasztással egyszerre rendezik meg – jelentette ki kedden Tudor Chiuariu, a 

kormányzó Szociálliberális Unió (USL) tagpártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

ügyvezető alelnöke. 
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http://magyarhirlap.hu/magyar-tanarok-mehetnenek-hataron-tulra
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/40607-kisebbsegvedelem-europaban-megkezdodott-a-nyari-egyetem-piliscsaban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-all-az-emnp-melle-az-mpp-es-az-rmdsz
http://kronika.ro/belfold/talalgatasok-a-referendumrol
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Magyar vonal a Félszigeten 
2013. július 9. – Krónika 

A Félsziget fesztiválnak otthont adó Gorbó völgyi helyszín majdnem teljesen készen áll a 

látogatók fogadására– mondta el a Krónika megkeresésére Balázsi Pál Előd, a fesztivál 

kommunikációs igazgatója. Balázsi Pál Előd ugyanakkor hangsúlyozta: ami a Félsziget 

kulturális programjait illeti, minden eddiginél gazdagabb lesz a magyar nyelvű programok 

kínálata.  

 

Hogyan teljesítettek a kolozsvári magyar líceumok diákjai az érettségin? 
2013. július 9. – transindex.ro 

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban 93%-os a sikeresen érettségizők aránya: 86 

érettségiző közül 80-nak sikerült a vizsgája, közülük 77 idei végzős. A 6 sikertelenül 

érettségiző diák közül hárman az előző évek végzősei. 

 

Tőkéséket gazdagítja az árvízkárosultak pénze? 
2013. július 9. – maszol.ro 

Automatikusan a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vagy a 

Tőkésékhez közel álló Reconstructio Egyesület folyószámlájára irányítja az OTP Bank 

Romania a magyarországi árvízkárosultaknak gyűjtött erdélyi adományokat.  

 

Lesz magyar csoport a mikelakai óvodában 
2013. július 9. – Nyugati Jelen 

A következő tanévtől is működik a mikelakai Fabius utcai óvodában a magyar csoport, 

ezúttal egy új óvónővel, mivel Muntean Erzsébet ősztől nyugdíjba vonul. Varga Katalin 

várja szeptemberben a gyermekeket, ő 14 éve tanít a gyoroki óvodában, két kislánya van, 

közülük az egyiket magával hozza a mikelaki óvoda magyar csoportjába. 

 

EMNT-pénzek: megfeddte beosztottját az OTP vezérigazgatója  
2013. július 9. – maszol.ro 

Figyelmeztetést kapott a vezérigazgatótól az OTP Bank kolozsvári, főtéri fiókjának 

vezetője, miután a maszol.ro révén Diósi László tudomására jutott, hogy a bankfiók 

alkalmazottai az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Reconstructio Egyesület számláit 

ajánlották fel mindazoknak az ügyfeleknek, akik adományokat szerettek volna utalni a 

magyarországi árvízkárosultaknak.  

 

Az erdélyi egyetemek örülnek az érettségi eredményeknek 
2013. július 10. – Krónika 

Az elmúlt évekhez képest jobbnak nevezhető érettségi eredmények várhatóan jelentős 

mértékben befolyásolják majd az egyetemi iratkozásokat – vélik a felsőoktatási 

intézmények képviselői. Az eddigi adatok alapján nem ismétlődhet meg a tavalyi jelenség, 

amikor a meghirdetett helyek száma meghaladta a jelentkező tanulók számát. 
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http://kronika.ro/szines/magyar-vonal-a-felszigeten
http://itthon.transindex.ro/?hir=33453
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14842-tokeseket-gazdagitja-az-arvizkarosultak-penze
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/lesz_magyar_csoport_a_mikelakai_ovodaban.php
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14855-emnt-penzek-megfeddte-beosztottjat-az-otp-vezerigazgatoja
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Utak, csődbe 
2013. július 10. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Benkő Levente hangsúlyozta: „Megint rossz utakon jár a 

romániai magyar politikum, mert a körvonalazódó baj összefogás helyett újabb 

széthúzásra ingerli a főszereplőket. Bizonyos, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt és az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – a készülő közigazgatási átszervezés elleni – 

tüntetésének időpontja sokakat meglepett”. 

 

Hol tart Révkomárom kétnyelvűsítése? 
2013. július 9. – hirek.sk 

Révkomáromban több éve hozzáfogtak a kétnyelvűség fokozatos bevezetéséhez, mégis az a 

vád érte a város vezetését, hogy keveset tesz ez ügyben. Szabó Béla, Révkomárom MKP-s 

alpolgármestere a hírek.sk portálnak beszélt az elmúlt évek eredményeiről. 

 

Kultúrával a megbékélésért 
2013. július 10. – Szabad Újság 

A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtized rengeteg erőfeszítése sem volt elég arra, 

hogy a szlovák társadalom magyarokról alkotott előítéletektől terhes képe megváltozzon. 

Épp ezért 

Kollai István, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója szerint a kulturális diplomáciának az 

egyik legfontosabb feladata, hogy a kultúra segítségével próbálja meg lebontani a 

sztereotípiákat. 

 

Pásztor: Még nem érkezett válasz Belgrádból 
2013. július 9. – Vajdaság Ma 

Egy hónappal azt követően, hogy elküldte a szerbiai államvezetésnek a tartomány 

alkotmányos és törvényes jogairól szóló nyilatkozatot, még mindig semmiféle választ nem 

kapott Belgrádból Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, írja a Novosti.  

 

Megkezdődött az Apáczai Nyári Akadémia Újvidéken 
2013. július 9. – Magyar Szó 

Immáron tizenharmadik alkalommal nyitotta meg kapuit hétfőn az érdeklődők előtt az 

Apáczai Nyári Akadémia (ANYA) pedagógus-továbbképzés a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesületének szervezésében. 
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http://kronika.ro/velemeny/utak-csodbe
http://www.hirek.sk/belfold/20130709133143/Hol-tart-Revkomarom-ketnyelvusitese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15718/Pasztor-Meg-nem-erkezett-valasz-Belgradbol.html
http://www.magyarszo.com/hu/2029/kozelet_oktatas/98856/Korszer%C5%B1-ismeretek-hasznos%C3%ADthat%C3%B3-m%C3%B3dszerek.htm
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Kihelyezett konzuli fogadónap volt Törökbecsén 
2013. július 10. - Fehér Rózsa – Magyar Szó 

A törökbecsei Jókai Mór MME székházában tegnap ötödik alkalommal tartottak 

kihelyezett konzuli napot, amelyen Menyhért Attila konzul vezetésével Magyarország 

szabadkai főkonzulátusának munkatársai fogadták az egyszerűsített eljárással történő 

honosítási kérelmeket. 

 

Óbecseiek eskütétele Belgrádban 
2013. július 10. – Magyar Szó 

„Óbecsei” eskütételt tartottak tegnap a belgrádi magyar nagykövetségen. A bácskai 

városból külön busszal érkezett honosítottak Ritecz Miklós főkonzul előtt fogadtak hűséget 

Magyarországnak. Az ünnepélyes eseményen jelen volt Knézi Péter, az óbecsei községi 

képviselő-testület elnöke, valamint Varga-Haszonits Zoltán, a nagykövetség ideiglenes 

ügyvivője is. 

 

Középfokú szakképzést indít a beregszászi magyar főiskola 
2013. július 9. – MTI, Kárpátinfo 

Öt szakon indít középfokú szakképzést ősszel a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola. A főiskola könyvelés, turizmus, rendszergazda, szociálpedagógia és 

óvodapedagógia szakon indít képzést, mondta el Orosz Ildikó, az intézmény elnöke. 

 

Magyar világháborús katonákat temettek újra Ukrajnában  
2013. július 10. – MTI, Hírek.sk 

Összesen 156, a második világháborúban elesett magyar katonát temettek újra kedden az 

ukrajnai Potelics településen kialakított német katonai temető magyar parcellájában. A 

magyar katonák földi maradványainak döntő többsége 2012 nyarán került elő, amikor a 

Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség exhumálást folytatott Ivano-Frankivszk 

városában, az egykori német-magyar katonai temetőben. 

 

Mégis megvalósulhatnak a törölt programok 
2013. július 9. – RTV Slonenija – Hidak 

A Szlovén RTV előfizetési díjának emelése miatt módosul a közintézet idei költségvetése, 

ami azt jelenti, hogy a magyar nemzetiségi műsorok költségvetése is emelkedik. Ennek 

következtében néhány olyan programot tud a két szerkesztőség megvalósítani, amelyeket a 

nehéz gazdasági helyzet miatt a programtervbe nem lehetett besorolni. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2030/vajdasag_torokbecse/98901/Kihelyezett-konzuli-fogad%C3%B3nap-volt-T%C3%B6r%C3%B6kbecs%C3%A9n.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2030/vajdasag_obecse/98903/Óbecseiek-eskütétele-Belgrádban.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kozepfoku-szakkepzest-indit-osszel-beregszaszi-magyar-foiskola
http://www.hirek.sk/multunk/20130710074051/Magyar-vilaghaborus-katonakat-temettek-ujra-Ukrajnaban.html
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/6655
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Nyári táborok az AMAPED szervezésében 
2013. július 9. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) szervezésében idén több nyári 

gyermektábor is megrendezésre kerül. Ezeket a nagy érdeklődésnek köszönhetően több 

különböző tematikába sorolva, különböző korosztályú gyermekek számára tették 

alkalmassá. 

 

Vérszerződés Pennsylvaniában 
2013. július 9. – Nemzeti Regiszter 

A clevelandi 14. számú Görgey Arthur Cserkészcsapat nagy nyári nomád táborát a 

pennsylvaniai Somerset közelében tartotta júniusban. 35 fiú és felnőtt vezető indult az 

erdőbe, hogy felépítse saját tábori lakhelyét és átélje a honfoglaló magyarok kalandjait 

Etelközben a tábor keretmeséjeként. 

 

Folklife: a The Washington Post odavolt a magyar mulatságért 
2013. július 9. – Nemzeti Regiszter 

A Smithsonian Folklife Festival előadóinak zárás utáni, a maguk mulattatására rendezett − 

és a többségben lévő magyarok által meghatározott − örömzenéléséről közölt beszámolót 

szombaton kulturális laprészének címlapján a The Washington Post. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/185142/
http://www.nemzetiregiszter.hu/verszerzodes-pennsylvaniaban
http://www.nemzetiregiszter.hu/folklife-a-the-washington-post-odavolt-a-magyar-mulatsagert
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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/

