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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter: az identitás erősítése áll a nemzetpolitika középpontjában 
2018. július 9. – MTI, Magyar Idők, Híradó.hu, Mandiner, Kormany.hu, Kárpátalja.ma, 

Maszol.ro 

Az identitás erősítése, a külhoni magyar családok segítése és a szülőföldön maradás 

támogatása áll a magyar nemzetpolitika középpontjában – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Martonvásáron, a Kisebbségvédelem 

Európában címmel tartott nyári egyetem megnyitóján. A helyettes államtitkár előadásában 

rámutatott: egyre nagyobb szerepet kell szánni a kisebbségi jogvédelmi intézkedéseknek. 

Szilágyi Péter indoklásként felidézte: a közelmúltban a román bíróság öt év börtönre ítélte a 

terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistákat, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, elutasították a 

katolikus egyház keresetét a Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében, a Bánffy-

családnak 2007-ben visszaszolgáltatott több mint 9000 hektárnyi erdő újra a román állam 

tulajdonába került, a Maros megyei önkormányzat elnöke pedig csaknem hárommillió forint 

értékű bírságot kapott székely zászló kitűzése miatt. Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet igazgatója a nyári egyetemet megnyitó köszöntőjében felidézte: a rendszerváltozás 

idején a nemzetpolitikával foglalkozók felismerték, hogy a külhoni magyarság 

fennmaradásának egyetlen biztosítéka a tényleges és teljes körű autonómia.  

 

Szilágyi Péter: a külhoni magyar oktatásnak szívüggyé kell válnia 
2018. július 9. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, ECHO TV, Pannon RTV, Pesti Srácok, 

ma7.sk, Körkép 

A külhoni magyar oktatás megmaradása mindenekfelett azon múlik, hogy igazán szívüggyé 

tud-e válni – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott a XXVII. Jókai Mór Nyári 

Egyetem megnyitóján hétfőn. Szilágyi Péter beszédében hangsúlyozta: a külhoni magyar 

oktatásnak szívüggyé, olyan dologgá kell válnia, amelyet nem befolyásolnak a körülmények 

változásai, olyan üggyé, amelyből mindenkinek ki kell vennie a részét. Rámutatott: ahhoz, 

hogy évszázadok múlva is legyen olyan magyar közösség, amely szívében is magyar, az kell, 

hogy a magyar iskola ne csak az oktatás nyelvére vonatkozzon, hanem szilárd 

elkötelezettséget is jelentsen a felvidéki magyarság mellett, azokat pedig, akik ezt elősegítik, 

hála illeti. 

 

Pártok feletti összefogás Bekéékért: közösen szervezik a csütörtöki 
kézdivásárhelyi tüntetést 
2018. július 9. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Összefogtak az erdélyi magyar pártok, civil szervezetek: közösen állnak ki a szerintük 

ártatlanul elítélt Beke István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
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https://magyaridok.hu/belfold/szilagyi-peter-az-identitas-erositese-all-a-nemzetpolitika-kozeppontjaban-3276704/
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(HVIM) terrorizmus vádjával bebörtönzött két aktivistája mellett. Hétfőn Sepsiszentgyörgyön 

az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 

július 12-én, csütörtökön 18 órától Kézdivásárhely főterén nagyszabású tüntetést tartanak. 

Erre közösen mozgósítanak, és abban bíznak, hogy több ezer embert sikerül az ügy mellé 

állítani. 

 

Döntéshozó kamaraként elfogadta a román képviselőház az 
anyanyelvhasználatot is szabályozó új közigazgatási törvényt 
2018. július 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A szenátus után a bukaresti képviselőház is elfogadta hétfőn az új közigazgatási 

törvénykönyvet, amely egyebek mellett a kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozza. A 

230 oldalas, 650 törvénycikkből álló, a központi és helyi közigazgatás működését, a 

köztisztviselők jogállását, a közvagyon kezelését és a közszolgáltatások megszervezését 

egységes keretbe foglaló közigazgatási kódexet a román balliberális kormánytöbbség és az 

RMDSZ voksaival fogadta el a bukaresti képviselőház. Az új törvénykönyv az MTI 

tájékoztatása szerint az utcák, terek, parkok többnyelvű feliratozásában, a hatóságokkal 

folytatott anyanyelvű kommunikációban és a kisebbségi jogok megengedő értelmezésében is 

a magyar közösség számára fontos pontosításokat tartalmaz. A képviselőházi szakbizottsági 

vita során az RMDSZ javaslatára a törvénybe bekerült, hogy a kisebbségek a korábban 

szerzett anyanyelvhasználati jogai utólag nem lehet korlátozhatók. A közigazgatási kódex 

hatályba lépéshez elvileg már csak Klaus Johannis államfő aláírására van szükség, de két 

ellenzéki párt is jelezte: előzetes normakontrollt fog kérni az alkotmánybíróságtól.  

 

Bethlen Gábor Alap 
2018. július 9. – Gondola.hu 

A Szülőföld Alap jogutódjaként 2011-ben létrehozott Bethlen Gábor Alap célja a 

Magyarország határain kívül élő magyarokért viselt felelősség érvényesítése, ami megkívánja 

ezen alapvető cél eszközeinek rendszeres áttekintését, ennek nyomán pedig a Bethlen Gábor 

Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény rendszeres felülvizsgálatát. Nacsa Lőrinc, a 

törvénymódosítás kereszténydemokrata előterjesztője hangsúlyozta: - A törvénymódosítás 

egyik célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak 

szerint az elkülönített állami pénzalapot létrehozó törvényben meg kell határozni az 

elkülönített állami pénzalap rendeltetéseit, bevételi forrásait, teljesíthető kiadásai körét, az 

elkülönített állami pénzalapért felelős személyt, testületet és ha kijelölésre kerül, a kezelő 

szervét, valamint a pénzalap kezeléséhez szükséges kiadások finanszírozásának mértékét. 

 

Tamás Sándor: közös a teherviselés, ha egy harcostársunkat székely zászlóért 
megbüntetik 
2018. július 9. – maszol.ro, transindex.ro 
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https://kronika.ro/belfold/donteshozo-kamarakent-elfogadta-a-kepviselohaz-az-anyanyelvhasznalatot-is-szabalyozo-uj-kozigazgatasi-torvenyt
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98863-tamas-sandor-kozos-a-teherviseles-ha-egy-harcostarsunkat-szekely-zaszloert-megbuntetik
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Az RMDSZ háromszéki szervezete öt-öt ezer lejt vállal át azokból a pénzbírságokból, melyeket 

a székely zászló kitűzése miatt szabtak ki Péter Ferencre és Ráduly Róbert Kálmánra, közölte 

Tamás Sándor. Tamás Sándor úgy véli, a székely zászló ügye nemcsak egy település vagy 

politikus ügye, hanem az egész Székelyföld ügye. „Miként a siker is közös, ugyanúgy, ha egy 

harcostársunkat a székely zászló miatt büntetés éri, annak a teherviselése is közös. Éppen 

ezért szolidaritást vállalunk Péter Ferenccel és Ráduly Róbert Kálmánnal.” 

 

Andrew Dawson ET-szakértő: akkor az ember fogja magát és felnő… 
2018. július 9. – maszol.ro 

Egy másfajta gondolkodás, másfajta politikai és kulturális szemlélet arra is jó, hogy másként 

lássuk a saját társadalmunk problémáit, és azt, hogy milyen megoldások kínálkozhatnak 

ezekre. Andrew Dawson ügyvéddel, az Európa Tanács Egyesült Királyságot képviselő 

szakértőjével a bálványosi ET-fórumon beszélgettek többnyelvűségről, kulturális 

különbözőségekről, és arról, mit jelent egyazon családhoz tartozni… 

 

Már hat kolozsvári parkban „ülhetünk egy asztalhoz” Mátyás királlyal 
2018. július 9. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Immár hat kolozsvári köztéri parkban mesélnek Mátyás király szellemiségéről és történeteiről 

azok az asztalként és padként használható térinstallációk, amelyeket az RMDSZ Kolozs 

megyei szervezetének felkérésére a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) helyezett ki a 

kincses városban. Szombaton az Engels téren avatták fel a legújabb köztéri alkotást, a projekt 

egyik támogatója, Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő jelenlétében. 

„Mátyást mind a mai napig az európai örökség kiemelkedő alakjaként tartjuk számon. Sok-

sok hozzá kapcsolódó történetet mesélhetnénk, az ő bölcsességére, reneszánsz szellemiségére 

mai világunkban is gyakran lenne szükség” – mondta az RMDSZ-es EP-képviselő. 

 

Mit kínál Budapest és Bukarest a fiatalok számára? Erről beszélgettek a Vibe 
Kolin 
2018. július 9. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar közösség számára, Budapest és Bukarest által kínált lehetőségekről 

beszélgettek a Vibe Koli Budapest-Bukarest. Dupla lehetőség című előadásán. A kerekasztal-

beszélgetés első részében Antal Géza, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető elnöke annak 

fontosságát hangsúlyozta, hogy egy erdélyi fiatal számára egyformán adottak a Bukarest és 

Budapest által kínált lehetőségek is. Egyforma mértékben élhet a pályázati lehetőségekkel, 

közösségi rendszerekhez és rendezvényekhez férhet hozzá. Emiatt elmondható, hogy egy 

erdélyi magyar fiatal talán előnyösebb helyzetben van, mint a vele egykorú román 

nemzetiségű társai – fűzte hozzá Antal Géza. Bíró Barna Botond, az Udvarhelyszéki RMDSZ 

elnöke többek között arról beszélt, hogy meglátása szerint a román és a magyar kormány 

számára egyaránt fontos Erdély és az erdélyi magyar közösség. „Ez számunkra egy előny” – 

fogalmazott. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98850-mit-kinal-budapest-es-bukarest-a-fiatalok-szamara-err-l-beszelgettek-a-vibe-kolin
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Elfogult lenne a magyarokkal szemben az igazságszolgáltatás?  
2018. július 9. – transindex.ro 

Horváth Anna pere, Bánffy-erdők, Batthyaneum, „székely terroristák”. Van összefüggés? 

Stefano Bottonit, Fancsali Ernőt, Kádár Hunort, Porcsalmi Bálintot és Székely Istvánt 

kérdezték. 

 

A sorozatos tüntető diákmúltjával vág vissza a rektor 
2018. július 9. – szekelyhon.ro 

Az amerikai, illetve az orosz nagykövetség előtt tiltakozott szombaton a marosvásárhelyi 

orvosi egyetemen uralkodó magyarellenes hangulat miatt a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). Közben a tanintézmény rektora, Leonard 

Azamfirei is reagált. 

 

A tavalyihoz és az országos átlaghoz képest is gyengébben szerepeltek idén a 
magyar diákok az érettségin 
2018. július 9. – Krónika, transindex.ro 

Közel négy százalékkal emelkedett a sikeresen érettségiző romániai magyar diákok aránya az 

óvások elbírálását követően, de még így is alacsonyabb az országos átlaghoz és a tavalyi 

vizsgaeredményhez viszonyítva. 

 

Megszívatták a háromszéki diákokat a román dolgozatok javításakor? 
2018. július 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A háromszéki érettségizők román dolgozatainak újrajavítását követően 60 diáknak nőtt több 

mint 1,5 ponttal a jegye, de olyan is volt, aki három-négy jeggyel kapott az eredetinél 

magasabb értékelést. Például az óvás előtti 2,6-as jegyét a fellebbezés következtében 6-ra 

javították. Ez alapján beigazolódni látszik a háromszéki diákok és tanáraik sejtése, hogy a 

marosvásárhelyi javító központban jócskán alulértékelték a román vizsgadolgozatokat, 

mutatott rá Kiss Imre. 

 

Nem lehet, hogy „csak a Hargita megyei diákok buták” 
2018. július 9. – maszol.ro 

Megoldást szeretne találni Hargita Megye Tanácsa arra, hogy a „siralmas” érettségi 

eredmények jobbak legyenek a következő években. Itt elsősorban a román nyelv és irodalom 

oktatásának mikéntjét változtatnák meg, ugyanis a megyei tanács elemzői arra a 

következtetésre jutottak, hogy ezen a téren kiemelten hátrányos helyzetben vannak a magyar 

anyanyelvű diákok. A kezdeményezésben a megyei önkormányzat a Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség együttműködését is reméli, ennek apropóján tartott sajtótájékoztatót hétfőn, 

a végleges érettségi eredmények közzététele után Borboly Csaba megyeitanács-elnök és Görbe 

Péter főtanfelügyelő a csíkszeredai megyeházán. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27329&Elfogult_lenne_a_magyarokkal_szemben_az_igazsagszolgaltatas?
https://szekelyhon.ro/aktualis/azamfirei-senki-sem-allithatja-meg-az-egyetemegyesitest
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98885-megszivattak-a-haromszeki-diakokat-a-roman-dolgozatok-javitasakor
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98884-nem-lehet-hogy-csak-a-hargita-megyei-diakok-butak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 10. 
5 

Esőben is népszerű szebeni magyar ünnep 
2018. július 10. – Krónika 

A hétvégi árvizek, felhőszakadások, a megyére kibocsátott narancssárga riasztás ellenére 

rengetegen látogattak el a Nagyszebenben immár kilencedszer szervezett Hungarikum 

Napokra – összegezte a környék magyarságát és más nemzetiségűeket is megszólító, 

négynapos rendezvénysorozat főszervezője. Serfőző Levente azt mondta, ahhoz képest, hogy 

milyen esős volt az idő, meglepően sokan érdeklődtek a Hungarikum Napok iránt. 

 

Egy hét múlva nyitja kapuit a jubiláló Gombaszögi Nyári Tábor 
2018. július 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, ma7.sk, Új Szó 

A július 16-án kezdődő 90 éves Gombaszögi Nyári Tábor honlapjára már felkerült az egyhetes 

szabadegyetem és fesztivál programja. A koncertek, színházi előadások és zenés programok 

mellett a szervezők idén is nagy hangsúlyt fektettek a mindennapjainkat érintő közéleti 

témákról folytatott beszélgetésekre. A tábor első napján, július 17-én Mózes Szabolcs, a 

Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

magyar államtitkárral és Kántor Zoltánnal, az NPKI vezetőjével beszélget az új magyar 

kormány nemzetpolitikai céljairól. 

 

Teljesen felújítják az alsószeli magyar óvodát 
2018. július 9. – ma7.sk 

Teljes rekonstrukción esik át a mátyusföldi Alsószeli magyar óvodájának épülete. Az arrajárót 

megdöbbentő látvány fogadja, a munkások szinte az összes tartófalat és a homlokzati falak 

nagy részét is lebontották. Az összefogás falujában a helyi fiatalok is besegítenek a törmelék 

kihordásában. Ezt látva Menyhárt József, az MKP elnöke és Kovács Lajos, Alsószeli 

polgármestere is lapátot ragadott. 

 

Megkezdődött a beiratkozás a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra 
2018. július 9. - Pannon RTV 

Idén összesen 43-an jelentkeztek a két szakra. A tanítói szakra 20 hallgatót állami 

támogatással vettek fel, míg 6-an önköltségen folytathatják tanulmányaikat. Lakatos Dániel 

már régóta gondolkodott azon, hogy a tanítói pályát válassza: „Az osztálytársaim sokszor 

fordultak hozzám kérdéssel, mert nem értették a tananyagot, és úgy el tudtam nekik 

magyarázni, ahogy a tanár nem tudta. Legalábbis a diákok nyelven magyaráztam el. Többször 

volt rá példa, hogy a kórházi gyakorlaton mint idősebb diákot engem kérdeztek meg a fiatal 

gyakorlatozók.” 
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Németh Zsolt: Ukrajna “magának köszönheti”, hogy Magyarország megvétózza 
a NATO-Ukrajna tanács összehívását 
2018. július 9. – karpatalja.ma 

Magasabb szintre emeli a politikai kapcsolatokat a két ország között, hogy másfél év után 

ismét betöltötték a budapesti amerikai nagyköveti posztot, David B. Cornstein elfoglalta 

állomáshelyét – mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke hétfőn telefonon az MTI-nek, miután Budapesten találkozott az amerikai 

diplomatával. Németh Zsolt kitért arra is: a nagykövettel érintették az ukrán helyzetet a 

NATO-csúcstalálkozó összefüggésében. Úgy fogalmazott: Ukrajna “magának köszönheti”, 

hogy Magyarország megvétózza a NATO-Ukrajna tanács összehívását. A vétót akkor 

kerülhette volna el – folytatta -, ha teljesítette volna azokat a feltételeket, amelyeket 

Magyarország megfogalmazott és mind a Velencei Bizottság, mind az amerikai partnerek 

támogattak, nevezetesen, hogy Kijev öt évre függessze fel az oktatási törvény alkalmazását. 

 

Ukrán sajtó: nagy eredmény, hogy az EU-ukrán csúcs közös nyilatkozata szerint 
Oroszország agressziót követett el 
2018. július 9. – karpatalja.ma 

Már önmagában is eredmény, hogy közös nyilatkozat született hétfőn Brüsszelben az EU-

Ukrajna csúcstalálkozón, de még fontosabb az, hogy a dokumentumban az unió 

egyértelműsítette álláspontját az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban, ugyanis kimondta: 

Oroszország agresszor, fegyveres erői pedig az Ukrajna elleni támadást még 2014 

februárjában, azaz a Krím katonai megszállásával megindították – mutatott rá elemző 

cikkében az Ukrajinszka Pravda hírportál. 

 

Népzene és nyelvtábor a Balatonon 
2018. július 9. - Volksgruppen 

Sikeres volt a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának a nyári szünettel megkezdődő nyári 

nyelvi és népművészeti tábora július 2. és 8. között Siófokon. A balatoni táborban olyan 

iskolások vettek részt, akik már beszélnek magyarul - összesen 23 fős volt a csoport. A 

népfőiskola tábora minden évben közkedvelt a burgenlandi magyarság körében. A 

programban a nyelvgyakorlás és népzenetanulás mellett a Velencei-tó és Székesfehérvár 

kincseinek felfedezése is szerepelt. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nemeth-zsolt-ukrajna-maganak-koszonheti-hogy-magyarorszag-megvetozza-a-nato-ukrajna-tanacs-osszehivasat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nemeth-zsolt-ukrajna-maganak-koszonheti-hogy-magyarorszag-megvetozza-a-nato-ukrajna-tanacs-osszehivasat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-sajto-nagy-eredmeny-hogy-az-eu-ukran-csucs-kozos-nyilatkozata-szerint-oroszorszag-agressziot-kovetett-el/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-sajto-nagy-eredmeny-hogy-az-eu-ukran-csucs-kozos-nyilatkozata-szerint-oroszorszag-agressziot-kovetett-el/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2923556/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 9. – Kossuth Rádió 

 

Jogerősen öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtották Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt 

A bukaresti Legfelsőbb Bíróság súlyosbította a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistáinak korábbi ítéletét és jogerősen öt év letöltendő 

szabadságvesztéssel sújtotta Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.  A vád szerint Románia Nemzeti 

ünnepén, 2015. december 1-én, amikor házi készítésű robbanószerkezetet akartak működésbe 

hozni a város főterén, a katonai parádé idején. Bár bizonyítékokat nem mutattak be a mai 

napig, magát a székely közösséget megbélyegzi a vádirat. Ez ellen tüntettek Kézdivásárhelyen.  

 

Tüntetés Kézdivásárhelyen Beke István és Szőcs Zoltán elítélése miatt 

A kézdivásárhelyi tüntetésen felszólalt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Az ott 

elhangzottakat aztán egy nyilatkozatban közzé is tette : „Hogy ne térhessen vissza a Securitate 

diktatúrája” címmel. Erdei Edit Zsuzsanna kérdezte a részletekről. 

 

Sándor Krisztina a Magyarellenesség a Kárpát-medencében c. felsőszinevéri 

panelbeszélgetésről 

Sándor Krisztinát, az Erdélyi Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét halljuk, aki a múlt héten a 

Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem előadója volt a Magyarellenesség a Kárpát-medencében c 

kerekasztal beszélgetésnek. A riporter Ternovácz Fanni.  

 

Szombaton avatták fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát 

Szombaton avatták fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát. Az esemény a vallásszabadság 

kinyilvánításának 45o-edik évfordulójára szervezett ünnepség sorozat része. A Magyar 

Unitárius Egyház több intézményt is létrehoz a nagyrészt magyar kormánytámogatással 

restaurált tizenötödik századi épületben.  

 

Véget ért a hatodik Martosi Szabadegyetem és Fesztivál 

Véget ért a hatodik Martosi Szabadegyetem és Fesztivál. Az otthon itt van – ez volt az idei 

szlogen, é s a szervezők a továbbiakban azon dolgoznak, hogy jövőre megépüljön Martoson az 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-09_18-30-00&enddate=2018-07-09_19-10-00&ch=mr1
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a rendezvényközpont, amely nemcsak a Martfeszt otthona lesz. Az ötnapos rendezvény 

gyorsmérlegét a főszervező, Gubík László vonta meg Haják Szabó Mária mikrofonja előtt. 

 

Ezer Székely Leány Napja 

Kezdetben csak lányokat, asszonyokat szólította meg a rendezvény, de mára igazi családi 

ünneppé vált az Ezer Székely Leány Napja, amelyen több ezren vettek részt szombaton a 

csíksomlyói Nyeregben. Ezer kockás, keskeny vesszős, szedettes, piros-fekete, vagy éppen 

öregesen sőtét színű, sokféle a székely népviselet vonult fel a találkozón, amely jó alkalom 

nemcsak a közösség, de a helyi identitás felmutatására is.  

 

 

 

 


