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Ismét találkoznak a külhoni magyar fiatalok 
2013. augusztus 6. – MTI, Magyar Hírlap 

Idén 18. alkalommal rendezik meg a külhoni magyar fiatalok találkozóját: augusztus 15-

22. között mintegy 350-en kaphatnak ízelítőt a magyar kultúrából és mutatkozhatnak be 

művészetükkel az anyaországi közönségnek. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár elmondta, a 16 és 22 év közötti fiatalok a Kárpát-medencéből, a környező 

országokból, a diaszpóra területeiről érkeznek, várnak vendégeket többek között 

Lengyelországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Franciaországból, Görögországból, 

Dániából, Macedóniából. Megjegyezte: a diaszpórából nagyon sokaknak ez az egyetlen 

alkalom, amikor Magyarországra látogathatnak. 

 

Már több mint 200 határon túli választási regisztrációs kérelem érkezett 
2013. augusztus 6. – MTI, hirado.hu 

Kétszázkilenc választási regisztrációs kérelem érkezett a Nemzeti Választási Irodához 

keddig, a legtöbben romániai értesítési címet adtak meg a későbbi kapcsolattartásra a 

hivatalos választási oldal, a www.nvi.hu adatai szerint. 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 egy e-mail cím vagy akár egy faxszám is.  

 

Băsescu: „Nevetséges” védhatalmiság 
2013. augusztus 6. – Balogh Levente – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, 

maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Nevetségesnek nevezte Traian Băsescu államfő Tőkés László múlt szombati, tusványosi 

felvetését, amelyben felkérte Orbán Viktor magyar kormányfőt: Magyarország Ausztria és 

Dél-Tirol mintájára vállaljon védhatalmi státust az erdélyiek fölött. Az elnök a Digi 24 

hírcsatornának nyilatkozva hétfő este beszélt az ország közigazgatási átszervezéséről, 

bírálva a kormány ezzel kapcsolatos politikáját, de a regionalizációval kapcsolatos magyar 

követeléseket is. Băsescu szerint a kormány regionalizációs terveivel szembeni elutasítás 

az RMDSZ politikai játszmáinak része. Hozzátette: az RMDSZ nélküli 70 százalékos 

parlamenti többség könnyedén túlléphetett volna egyes magyar politikusok 

elbizakodottságán „mint azé a nevetséges alaké, aki védhatalmi státust kért Erdély fölött”. 

 

Ponta: a regionalizációnak meg kell történnie még jelen mandátum idején 
2013. augusztus 6. – transindex.ro, Magyar Hírlap 

A regionalizációnak meg kell történnie még jelen mandátum idején - szögezte le Victor 

Ponta miniszterelnök a digi24-nek adott interjúban. Még nem tudni, hány régióra oszlik 

Románia, több elképzelés van, amelyek közt nem lesz egyetértés, aki egyetértést keres, az 

kudarcra van ítélve - jelentette ki. A megoldás egy érzékelhető többség támogatásának 

kivívása és tisztelet azokkal szemben, akik nem tartoznak ehhez a többséghez - tette hozzá. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/06/19/Mar_tobb_mint_200_hataron_tuli_valasztasi_regisztracios.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/belfold/basescu-anevetsegesa-vedhatalmisag
http://itthon.transindex.ro/?hir=33690
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Már a választások estéjén sok mindenre fény derül 
2013. augusztus 6. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A tavaszi országgyűlési választások előzetes tájékoztató eredményét – ahogy eddig is – 

várhatóan már a szavazás napján, vasárnap este ismerteti majd a Nemzeti Választási Iroda 

(NVI), ám a levélben megküldött szavazatok egy részének, továbbá a külképviseleteken 

leadott, valamint az átjelentkezők szavazatainak összesítésére még csütörtökig várni kell. A 

korábbi választásoknál a külképviseleteken leadott szavazatok száma tízezer alatt volt, így 

az előzetes tájékoztató eredményt érdemben nem befolyásolta. Most azonban a 

magyarországi lakhellyel nem rendelkező határon túl élő magyarok levélben leadott 

szavazatai akár befolyásolni tudják majd az előzetesen kihirdetett eredményt. Becslések 

szerint több százezer külhoni magyar vesz majd részt a választáson; ők pártlistákra 

szavazhatnak, egyéni jelöltekre nem. 

 

Szükségből erény 
2013. augusztus 7. – Ágoston Balázs – Demokrata 

Hatos Pál a Balassi Intézet főigazgatója szerint meg kell tartani a európai pozíciónkat és 

közben meg kell erősíteni az ázsiaiakat, hiszen míg Nyugat-Európában sorra szüntetik meg 

a Hungarológia tanszékeket, addig Kínában és Koreában egyre nagyobb az érdeklődés a 

magyar kultúra iránt. Folyamatosan ápolni kell a kapcsolatot a nyugatra kivándorolt 

másod, harmad generációs magyarokkal is, aminek céljából lett elindítva a Reconnect 

Hungary Program, valamint Magyarország megismertetését szolgálta a nagysikerű 

Smithsonian Folklife Fesztivál, ahol mintegy másfél millióan ismerhették meg a magyar 

népi kultúra elemeit. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2013. augusztus 7-i számában olvasható.) 

 

Olosz: nem adom fel a harcot, mert ártatlan vagyok 
2013. augusztus 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Nyugati Jelen 

Olosz Gergely szerint az ellene hozott ítélet bírói indoklásának nyilvánosságra kerülését 

követően a sajtóban számos csúsztatás látott napvilágot, amit a volt RMDSZ-es szenátor 

közleményben pontosít. A DNA feljelentés nélkül, azaz „hivatalból” kezdte el a nyomozást, 

az első idézést Olosz a 2011-es RMDSZ-kongresszus előtti napon kapta kézbe, a vádiratot 

akkor adták át a bírósági szerveknek, amikor bejelentette indulását a szenátori tisztségért - 

írja a volt szenátor. 
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Akkreditálták az első magyar mesterképző szakot a MOGYE-n 
2013. augusztus 6. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Magyar 

Hírlap 

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Hatóság (ARACIS) döntése értelmében a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) ősztől elindulhat az első 

magyar tannyelvű mesterképző szak. Szilágyi Tibor rektorhelyettes az MTI-nek elmondta, 

bizonyos fokú áttörést jelent a szak elindítása. Eddig a klasszikus orvosi, fogorvosi és 

gyógyszerészeti szakon felül indított új képzések mind román nyelvűek voltak. Az új 

szakok pedig fokozatosan a román tagozat javára billentették az egyensúlyt az 

intézményen belül - magyarázta a rektorhelyettes. 

 

Ízekre szedték Olosz Gergelyt 
2013. augusztus 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Időhúzás volt a célja Olosz Gergelynek az RMDSZ volt szenátorát hét év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélő bukaresti törvényszék bírája szerint. Mitu Stegaru indoklásában 

úgy véli, a politikus az új, a korrupciót enyhébben büntető Büntetőtörvénykönyv hatályba 

lépésének reményében próbálta halogatni a pert. Közben Olosz kedden kifogásolta, hogy 

elutasították a védelmét alátámasztó bizonyíték bemutatását, és a vád ismertetése nélkül 

született ítélet az ügyében. 

 

Megszólalt a magyar sajtónak az állásából kitett „magyarbarát” kutató  
2013. augusztus 6. – maszol.ro 

„A főnököm bosszújának az áldozata vagyok. Nemcsak kirúgott, de azt terjeszti rólam, 

hogy eladtam magam a magyaroknak” – nyilatkozta az Erdélyi Riportnak a Román 

Tudományos Akadémia égisze alatt működő Etnikai Kérdések Európai Tanulmányi 

Központjának (CESPE) volt munkatársa, akit kitettek állásából, miután bepanaszolta az 

intézményt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD).  

 

Összesítették a Borbolynak gyűjtött aláírásokat 
2013. augusztus 6. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Udvarhelyszéken több mint 15 ezer ember írta alá azt a petíciót, melyet annak érdekében 

kezdeményeztek, hogy a hivatásából felfüggesztett Borboly Csaba újból betölthesse a 

megyei önkormányzat elnöki funkcióját. Legtöbben Székelyudvarhelyen írták alá az ívet, 

de ezernél több személy támogatta a kezdeményezést Székelykeresztúron, Szentegyházán, 

Parajdon, Zetelakán, illetve Korondon is – tudta meg a szekelyhon.ro Bíró Barna 

Botondtól, az RMDSZ udvarhelyszéki területi szervezetének ügyvezető elnökétől. 

 

Nem kérünk magyar feliratot – nem is kapunk 
2013. augusztus 6. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhelyen nem csak természetesnek, szükségesnek tartják a kétnyelvű cégtáblák 

kihelyezését a történelmi magyar egyházak. Ennek dacára közülük egyikük sem követeli 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33698
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/izekre-szedtek-olosz-gergelyt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16030-megszolalt-a-magyar-sajtonak-az-allasabol-kitett-magyarbarat-kutato
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megszamlaltak-a-bobolynak-gyujtott-alairasokat
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-kerunk-magyar-feliratot-a-nem-is-kapunk
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meg bérlőitől a magyar nyelvű feliratokat. A megszólaltatott illetékesek zöme elismerte: ő 

eddig nem is gondolkodott el azon, hogy az egyházi tulajdonban lévő üzlethelyiséget 

bérlőket felkérje a magyar vásárlóközönség ez irányú tiszteletben tartására. 

 

Annektálná Transznisztriát egy ukrán képviselő 
2013. augusztus 6. – Balogh Levente – Krónika, transindex.ro 

Ukrajnának föl kell készülnie Transznisztria annektálására abban az esetben, ha Románia 

megkísérli a saját területéhez csatolni a Moldovai Köztársaságot – jelentette ki egy ukrán 

képviselő. Eduard Leonov, a nacionalista Szabadság Párt honatyája szerint a 20. század 

geopolitikai eseményei nyomán Ukrajna területének számos alkotórésze is a szomszédos 

államokhoz került. A téma Traian Băsescu román államfő közelmúltbeli moldovai 

látogatás kapcsán vált aktuálissá, miután az államfő nyíltan arról beszélt: amennyiben a 

moldovaiak kérik, megvalósítják a két ország egyesülését, később pedig azt hangoztatta: 

azt szeretné, ha a Prut mindkét oldalán élő románoknak csak egy állampolgárságuk lenne, 

vagyis egy országban élnének. 

 

EMI-tábor: előadás- és koncertkínálat 
2013. augusztus 6. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Szerda délben nyitják meg a 9. EMI-tábort a borzonti Dorka panziónál, és ezzel el is 

kezdődnek a közéleti-politikai, kulturális és más jellegű előadások. Az előadósátrakban, 

színpadokon számos olyan program zajlik, amelyek által tartalmasan tölthetik idejüket a 

táborozók. 

 

Budapestre vágynak a rendőrjelöltek? 
2013. augusztus 6. – Krónika 

Csupán egy magyar jelentkező vizsgázott sikeresen a bukaresti Alexandru Ioan Cuza 

Rendőr- akadémiára – tájékoztatta a Krónikát Radu Nicolae, az egyetem szóvivője. A 

felsőoktatási intézményben összesen hat helyet biztosítottak a magyar kisebbséghez 

tartozóknak, de a korábbi évekhez hasonlóan idén sem tolongtak a jelentkezők.   

 

Markó Attila: fontos a külső nyomás 
2013. augusztus 6. – Krónika 

A külföldről érkező folyamatos jelzések elősegíthetik az egyházi javak 

visszaszolgáltatásának folyamatát – mutatott rá a Krónikának adott interjújában Markó 

Attila képviselő.   
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http://kronika.ro/kulfold/annektalna-transznisztriat-egy-ukran-kepviselo
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/emi-tabor-eloadas-es-koncertkinalat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyetlen-magyar-jutott-be-a-rendorakademiara
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/afontos-a-kulso-nyomasa
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Lesznek-e kétnyelvű választási értesítők? 
2013. augusztus 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kedd délután tárgyalta a belügyminisztérium egyeztető eljárás keretében a választójogi 

törvénnyel kapcsolatban felmerült polgári kifogásokat, mivel összegyűlt a szükséges 

mennyiségű aláírás. Az aláírások gyűjtésében a Magyar Közösség Pártja is részt vett, a párt 

azt kifogásolta, hogy a törvénytervezet eltörölné a ma érvényes gyakorlatot, azaz a 

magyarlakta területeken a teljesen kétnyelvű választási értesítők kiküldését. Az MKP 

szeretné elérni, hogy továbbra is kétnyelvűek legyenek az értesítők azokon a településeken, 

ahol valamely kisebbség aránya eléri a 20 százalékot. 

 

Fedor: Ha Fico államfő lesz, kormánya már csak ideiglenes 
2013. augusztus 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ha Robert Fico miniszterelnök indul és győz a jövő évi államfőválasztáson, akkor 

kormánya tulajdonképpen ideiglenesnek tekinthető, s tulajdonképpen már csak befejezi 

megbízatási időszakát – véli Martin Fedor (SDKÚ). 

 

A Ghymes és a Honvéd Táncszínház lép fel Kassán 
2013. augusztus 6. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

A Ghymes koncertje és a Honvéd Táncszínház Benyovszky Móric életéről szóló előadása 

színesíti a kassai Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot augusztus 10-én a város 

amfiteátrumában. 

 

A szülőföldön kell maradni! 
2013. augusztus 7. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Senkinek nem az érdeke, hogy a magyarok lakta területek kiürüljenek, a szülőföldön kell 

maradni és ott kell megpróbálni boldogulni. Az eddigi tapasztalatok nem is bizonyítják, 

hogy az utóbbi időben nőtt volna az elvándorlás – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke a Szabad Újságnak adott interjújában. 

 

A hónap végéig új koalíciós megállapodás 
2013. augusztus 6. – Magyar Szó 

Augusztus végéig elkészül az új koalíciós megállapodás, és kiderül, hogy hogyan néz majd 

ki az átalakított köztársasági kormány – erősítette meg kedden Zorana Mihajlović 

energetikai miniszter, a Szerb Haladó Párt alelnöke. Párton belül az SZHP még nem 

egyeztetett a lehetséges új tárcavezetőkről, tette hozzá, majd megismételte korábbi 

kijelentését, hogy az energetikai minisztériumot össze kellene vonni a bányászatival, a 

környezetvédelmi tárcának pedig önállóan kellene működnie.  
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http://www.bumm.sk/85316/lesznek-e-ketnyelvu-valasztasi-ertesitok.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/06/fedor-ha-fico-allamfo-lesz-kormanya-mar-csak-ideiglenes
http://www.hirek.sk/kultura/20130806144249/A-Ghymes-es-a-Honved-Tancszinhaz-lep-fel-Kassan.html
http://www.szabadujsag.com/kozelet/9497-megjelent-a-szabad-ujsag-idei-32-szama
http://www.magyarszo.com/hu/2057/kozelet_politika/100000/A-h%C3%B3nap-v%C3%A9g%C3%A9ig-%C3%BAj-koal%C3%ADci%C3%B3s-meg%C3%A1llapod%C3%A1s.htm
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Az újvidéki iskolaelőkészítő óvodások szeptembertől iskolások lehetnek 
2013. augusztus 6. – Magyar Szó 

Az újvidéki iskolaelőkészítősök szeptembertől óvoda helyett iskolába indulhatnak, ha a 

városi oktatásügyi igazgatóság elfogadja a Radosno Detinjstvo Iskoláskor Előtti Intézmény 

javaslatát. Marko Grgurović, a Radosno Detinjstvo igazgatója szerint a javaslatot már 

beterjesztették az igazgatóság elé és már keresik a megoldást az ötlet kivitelezésére. 

Grgurović szerint erre azért van szükség, mert az óvodákban már nincs szabad hely.  

 

Megkezdődnek a tárgyalások a minisztériumok felosztásáról 
2013. augusztus 6. – Magyar Szó 

A Blic napilap értesülései szerint a kormány átalakítása után a gazdaság és a pénzügyek a 

Szerb Haladó Párt kezébe kerülnek, a regionális fejlesztési és önkormányzati tárca pedig a 

Szerbiai Szocialista Párt hatáskörébe fog tartozni. Ezeket a területeket eddig a kormányból 

múlt héten kizárt Szerbia Egyesült Régiói tisztségviselői irányították. 

 

A Kilóg a lóláb Vajdaságban 
2013. augusztus 6. – Magyar Szó 

Hét hónapos együttműködésbe kezdett januárban a Tanyaszínház és a deszki Deszka 

Színház, az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A világ deszkáin – 

bez granica elnevezésű projektum a második színházi vállalkozás, amely e program 

támogatásában részesülhet. A Kilóg a lóláb című darabot négy helyen láthatta a vajdasági 

közönség: Csókán, Szenttamáson, Bácsfeketehegyen (Feketicsen) és Kavillón, a 

Tanyaszínház idei bemutatójának napján, július 27-én. 

 

A szerb köztársasági elnök felesége fogadta 
2013. augusztus 6. – Magyar Szó 

Tápai Ramóna, az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola nyolcadik osztályát fejezte be az 

idén, szeptembertől pedig a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

tanulója, valamint a diákotthon lakója lesz. A diáklány az elmúlt évek folyamán számtalan 

versenyen vett részt, és igen gyakran díjazták is. Különösen a nyelvek területén jeleskedik, 

ez is érdekli leginkább. Szorgalmát és tehetségét bizonyítja az is, hogy fogalmazásai 

rendszeresen megjelennek a Jó Pajtásban. 

 

A magyaroktatásért száll síkra a nagykövet 
2013. augusztus 6. – Volksgruppen 

Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyarország bécsi nagykövete 2010 decemberi megbízatása 

óta szorgalmazza a magyar oktatást Ausztriában. „Szeretnénk elérni, hogy az itt dolgozó 

magyar szülők gyermekei ne vesszenek el a magyar nyelv számára“, mondta. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2057/kozelet_oktatas/99990/Az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-iskolael%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91-%C3%B3vod%C3%A1sok-szeptembert%C5%91l-iskol%C3%A1sok-lehetnek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2057/kozelet_politika/99986/Megkezd%C5%91dnek-a-t%C3%A1rgyal%C3%A1sok-a-miniszt%C3%A9riumok-feloszt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2057/kozelet_riport/99970/A-Kil%C3%B3g-a-l%C3%B3l%C3%A1b-Vajdas%C3%A1gban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2057/kozelet_oktatas/99953/A-szerb-k%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gi-eln%C3%B6k-feles%C3%A9ge-fogadta.htm
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2596812/
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Megmentik a szellemi értékeket - Magyar Könyvbarátok Társasága alakult 
Torontóban 
2013. augusztus 6. – Nemzeti Regiszter 

A torontói Szent Erzsébet Egyházközösség Kaszap-termében megalakult a Magyar 

Könyvbarátok Társasága. A résztvevők egy kötetlen összejövetelen találtak közös nevezőre, 

s egy irányba, a könyvek megmentésére fordították figyelmüket. 

 

„Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta” 
2013. augusztus 6. – Nemzeti Regiszter 

Ottawában megnyitotta kapuit a Magyar Nyári Óvoda és Iskola, melynek keretében a 

gyerekek két héten keresztül élvezhették a magyar nyelv kiapadhatatlan gyermekjátékait 

és mondókáit. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/megmentik-a-szellemi-ertekeket-magyar-konyvbaratok-tarsasaga-alakult-torontoban
http://www.nemzetiregiszter.hu/megmentik-a-szellemi-ertekeket-magyar-konyvbaratok-tarsasaga-alakult-torontoban
http://www.nemzetiregiszter.hu/nyitva-van-az-aranykapu-csak-bujjatok-rajta
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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/

