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Németh Zsolt: gyarapodni kell lélekszámban, vagyonban és jogban 
2012. július 24. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A székelységnek gyarapodnia kell lélekszámban, lélekben, jogban, vagyonban és olyan 

politikai struktúrákban, amelyek az összetartozást és az önkormányzást erősíthetik - 

jelentette ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban Németh Zsolt, a magyar 

külügyminisztérium parlamenti államtitkára. 

 

RMDSZ: vegyenek részt a népszavazáson a romániai magyar választók 
2012. július 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ arra kér minden romániai magyar választót, hogy vasárnap is vegyen részt a 

népszavazáson, és voksoljon lelkiismerete szerint. Az RMDSZ keddi közleménye 

emlékeztet, hogy a szövetség 1990 óta következetesen harcol a demokratikus jogok 

érvényesítéséért, azért, hogy az ország minden polgára, így a romániai magyarok is 

beleszólhassanak a döntéshozatalba, a magyarok sorsát érintő kérdésekbe. 

 

Victor Pontát sem veszi komolyan a MOGYE vezetősége 
2012. július 24. – Krónika 

Minimális az esélye annak, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) az őszi tanévkezdésig megvalósuljon az immár Victor Ponta miniszterelnök által 

is szorgalmazott önálló magyar intézetekből álló tagozat létrehozása. Bár Leonard 

Azamfirei rektor kifejtette, hogy nagyon szeretné, ha 2013 tavaszán a Felsőoktatás 

Minőségét Ellenőrző Ügynökség (ARACIS) nemcsak a román, de a magyar és az angol 

vonal akkreditálását is elrendelné, az egyetem román többségű szenátusa elutasította a 

magyar tagozat választott képviselői által benyújtott szervezési és működési 

szabályzattervezetet. 

 

Németh: sérült a jogállamiság 
2012. július 25. – Krónika 

A Székely Mikó Kollégium ügyében hozott bírósági döntés komoly kérdeseket vet fel 

nemcsak a magyar–román viszonyt, hanem az emberi jogokat és a jogállamiságot illetően 

is – jelentette ki Németh Zsolt. Kifejtette: elfogadhatatlan, hogy 22 és fél évvel a diktatúra 

megdőlése után letöltendő börtönbüntetésre lehet ítélni valakit, mert a közösségi 

szimbólumintézmény visszajuttatásán dolgozott. 

 

Mikó-ügy: Markó Attila szerint a Kovászna megyei prefektus csúsztat és 
diverziót kelt 
2012. július 24. – transindex.ro 

Markó Attila Facebookon reagált Codrin Munteanu Kovászna megyei prefektus 

kijelentésére, mely szerint megalapozatlanok a vélemények, amelyek a Székely Mikó E
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65674
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65675
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65676
http://itthon.transindex.ro/?hir=30071
http://itthon.transindex.ro/?hir=30071
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Kollégium újraállamosításáról szólnak. Markó leírja, a bíróság döntése nem a Székely 

Mikó Kollégium nevű jogi személynek adja az épületet, hanem visszaállítja az eredeti 

állapotot, azaz visszaadja az önkormányzatnak. "Ez visszaállamosítás, annak rendje és 

módja szerint!" - teszi hozzá. 

 

Értesülések: a Tusványos-szervezők megtiltották a partnereiknek, hogy 
RMDSZ-politikusokat hívjanak meg rendezvényeikre 
2012. július 24. – transindex.ro 

Eltiltották a Bálványosi Nyári Egyetem és Diáktábor főszervezői a partnerszervezeteket 

attól, hogy az előadásaikra, rendezvényeikre, sátraikba RMDSZ-es politikusokat hívjanak 

meg - tudta meg több forrásból a Transindex.  

 

„Mindnyájunknak el kell menni” 
2012. július 24. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Szavazati joguk érvényesítésére és az államelnök leváltása ellen való voksolásra buzdítja az 

erdélyi magyarságot az Erdélyi Magyar Néppárt. Zakariás Zoltán, a néppárt 

székelyudvarhelyi szervezetének elnöke a megválasztott önkormányzati képviselők eddigi 

tevékenységéről, valamint az EMNP népszavazással kapcsolatos álláspontjáról számolt be 

a sajtó képviselőinek. 

 

Magyarok ortodox iskolában 
2012. július 25. – Nagy Orsolya – Krónika 

Visszakerültek a nagyváradi Roman Ciorogariu Ortodox Teológiai Gimnáziumhoz azok a 

magyar tannyelvű általános iskolai osztályok, amelyeknek egy januári helyi tanácsi 

határozat alapján a Mihai Eminescu Főgimnázium égisze alatt kellett volna működniük. A 

visszakerülés a váradi önkormányzati testület tegnapi ülésén dőlt el, az RMDSZ-frakció 

ellenkezése közepette. 

 

Lankadaltan a Székely Mikó Kollégium ügyében tüntetők buzgalma 
2012. július 24. – Erdély Ma, Háromszék 

Kitartóan ötven fölötti a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen tüntetők száma: 

a (némiképp előre látható) szombati kis létszám után tegnap ismét félszáznál többen 

jelentek meg Sánta Imre bikfalvi református lelkész mindennapossá vált őrhelyén, az 

iskola előtt, köztük a Háromszéki Ifjúsági Tanács vezetői is. 

 

Elhunyt Boros János, Kolozsvár volt alpolgármestere 
2012. július 24. – Erdély Ma, MTI 

Hatvannégy éves korában súlyos betegség után kedden elhunyt Boros János, Kolozsvár 

volt alpolgármestere. Boros János halálhírét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) tudatta az MTI-vel. A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által jegyzett 

részvétnyilvánítás szerint Boros János az RMDSZ alapító tagja volt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30075
http://itthon.transindex.ro/?hir=30075
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/szavazasra-buzdit-az-emnp
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123551&cim=lankadaltan_a_szekely_miko_kollegium_ugyeben_tuntetok_buzgalma
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123564&cim=elhunyt_boros_janos_kolozsvar_volt_alpolgarmestere
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Tusa: mentalitásváltásra van szükség 
2012. július 24. – Pethő Melánia – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószentmiklósi szervezeténél tartott július 11-ei tisztújítás 

után Tusa Szilárd tölti be az elnöki tisztet. Az egyelőre fél évre szóló megbízatás folyamán a 

szervezet bővítését, a szakmaiság érvényesítését, illetve az egység megerősítését kívánja 

elérni az új elnök és csapata. Mindezt az emberi értékekre alapozva, szívvel-lélekkel 

 

Az RMDSZ hadművelet 
2012. július 25. - Ágoston Balázs - Demokrata 

Az Eventimentul Zilei romániai napilapban megjelentekkel foglalkozik a Demokrata. A 

cikk szerint több a Romániai Magyar Demokrata Szövetségben (RMDSZ) vezető tisztséget 

viselő személy rendelkezik a romániai hadseregben tiszti ranggal, így Kelemen Hunor 

ezredes, Cseke Attila alezredes, Markó Béla és Frunda György pedig hadnagy. Ez azt is 

jelenti, hogy mozgósítás esetén kötelességük bevonulni és Románia érdekében fegyvert 

fogni. Így joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire tud hitelesen politizálni a magyarok 

érdekében egy olyan párt, amelynek vezetői bizonyos esetekben előtérbe kell, hogy 

helyezzék Románia érdekeit.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2012. július 25-i számában olvasható.) 

 

Bojkottál Basescu és pártja 
2012. július 25. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet 

Arra kéri a választókat Traian Basescu lemondatott román államfő, hogy ne vegyenek részt 

a július 29-i népszavazáson, mivel szerintük a jelenleg kormányon lévő balliberálisok 

csalássorozatra készülnek. Közben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

kiadott közleményében arra biztatta választóit, hogy menjenek el szavazni és döntsenek 

lelkiismeretük szerint. 

 

Semjén Zsolt is részt vesz a bálványosi szabadegyetem mai megnyitóján 
2012. július 25. - Krónika 

Tusványos a világ közepe mottóval ma tartják a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor megnyitóját. Ahol Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, 

Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, Jakab Attila főszervező és Albert Tibor 

tusnádfürdői polgármester köszönti a szabadegyetem résztvevőit, akik a nap folyamán 

több, aktuális közéleti témában hallgathatnak panelbeszélgetéseket. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/tusa-mentalitasvaltasra-van-szukseg
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65679
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Csatáry kiadatását kéri a szlovákiai zsidó szervezet 
2012. július 24. – bumm.sk, hirek.sk, szabadujsag.com, ujszo.com 

Indítványozni fogja a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége (ÚZZNO), hogy az 

erre illetékes szlovák szervek kérvényezzék Magyarországtól Csatáry László Szlovákiába 

való kiadatását - közölte a szervezet keddi sajtótájékoztatóján annak elnöke, Igor Rintel 

Pozsonyban. 

 

Már tervezik a kormánybiztosi honlap kétnyelvűsítését 
2012. július 24. – bumm.sk 

Ugyan jelenleg még csak szlovák nyelven elérhető A. Nagy László kisebbségügyi 

kormánybiztos honlapja, már tervezik a magyar fordítást. A vasúti kétnyelvűség ügyében 

őszre születhet döntés.  

 

A közösségi hálón toboroz tagokat a Szlovák Megújhodási Mozgalom   
2012. július 24. – hirek.sk 

A közösségi oldalakon verbuvál tagokat magának a Szlovák Megújhodási Mozgalom 

(SHO). A júliusra már több mint hatezer fősre dagadt rajongó táborát nemzeti 

rendezvényekre invitálja és magyarbarátnak nem nevezhető bejegyzésekkel szórakoztatja. 

 

Megkezdődött a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem   
2012. július 24. – hirek.sk 

Hétfőn megnyílt Kassán a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének szervezésében a 

II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyetem. A július 23.–27. között zajló rendezvényére 

Szlovákiából több mint száz, a Kárpát-medence más országaiból pedig további negyven 

magyar pedagógus érkezett. 

 

Magyarabb a magyarnál 
2012. július 24. – Száraz Dénes – Felvidék Ma 

Száraz Dénes szerint “mit mond, mit érez, mire számít a jelenlegi hivatalos magyarországi 

politika? Azt, hogy szeretem a külhoni magyarságot, Felvidéket is, de Erdélyt különösen... 

Mert számítok velük, mert velük különösen számítok, a felvidékiekkel kevésbé, mert 

kevesebben vannak, és a kevés között még kevesebb, keservesebb az olyan, aki magyar 

állampolgárságért folyamodott, és ezzel kvázi magyarországi választópolgár is lehet. 

Vagyis értékesebb ilyen szempontból egy erdélyi, mint három felvidéki magyar, akik nem 

merik magukat honosítani, mert hivatalosan ellopják tőlük a szlovákot. Ezért gőzerővel 

irány Erdély: támogatással, rokonszenv nyilvánítással, politikai befolyásgyakorlással”. 
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http://www.bumm.sk/71271/csatary-kiadatasat-keri-a-szlovakiai-zsido-szervezet.html
http://www.bumm.sk/71276/mar-tervezik-a-kormanybiztosi-honlap-ketnyelvusiteset.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120724114535/A-kozossegi-halon-toboroz-tagokat-a-Szlovak-Megujhodasi-Mozgalom.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120724092300/Megkezdodott-a-II-Rakoczi-Ferenc-Szabadegyetem.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/34914-magyarabb-a-magyarnal
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Temerin: Kinevezték a képviselő-testület elnökét, megválasztották a 
polgármestert 
2012. július 23. – Vajdaság Ma 

Heves viták, és olykor botrányos fordulatok közepette zajlott ma Temerin község 

képviselő-testületének július 5-én megszakított alakuló ülése. Akkor Gusztony András 

javaslatára határoztak úgy, hogy a képviselő-testület elnökének, elnökhelyettesének, 

valamint titkárának a személyéről a mai ülésen döntsenek a képviselők. 

 

Együttműködési megállapodás a Mária Rádió és az Újvidéki Rádió között 
2012. július 24. – Vajdaság Ma 

A Mária Rádió szabadkai székházában megtartott ülésen megállapodás született a szerbiai 

Mária Rádió magyar szerkesztősége és az Újvidéki Rádió között. A két rádió vezetősége 

megbeszélte, hogy ezentúl az Újvidéki Rádió katolikus vallási műsorát a Mária Rádió 

szerkeszti. 

 

Magyarkanizsa: Megalakult a községi vezetés 
2012. július 24. – Vajdaság Ma 

Ma délelőtt folytatódott és le is zárult a községi képviselő testület alakuló ülése. A 

képviselők titkos szavazással megválasztották a testület elnökét Huzsvár Ervin 

(Demokrata Párt) okleveles közgazdászt, helyettese pedig dr. Bimbó Mihály (VMSZ) 

okleveles szakállatorvos lett. 

 

Búcsú a Domus Pacisban Böjte Csabával 
2012. július 24. – Vajdaság Ma 

A Horgos határában található Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Ház 

kápolnája védőszentjének (Angyalos Boldogasszony) a megünneplésére, szombaton, július 

28-án kerül sor. A 9:30-kor kezdődő magyar nyelvű búcsús szentmisét Böjte Csaba testvér 

mutatja be. Ezt követi 10:45-kor a horvát nyelvű szentmise, amelyet Gruber Zdenko 

szabadkai ferences mutat be.  

 

A tizenharmadik...  
2012. július 24. – Magyar Szó 

Az idén tizenharmadik alkalommal megrendezésre kerülő rendezvénysorozat első 

napjának délutánján elég kevés fiatal tartózkodott lenn a Népkertben, s sátorozásra 

alkalmas hely is volt még bőven. Igaz, kedden délelőtt az égiek sem voltak kegyesek a 

szervezőkhöz és a fiatalokhoz, s kiadós eső áztatta el a terepet. 

 

Megalakultak az első parlamenti bizottságok  
2012. július 24. – Magyar Szó - Virág Árpád  

Az új hatalmi koalíció 11, az ellenzéki pártok pedig nyolc parlamenti bizottságot vezetnek 

majd a következő ciklusban, erről állapodtak meg Nebojša Stefanovićtyal, a képviselőház 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13823/Temerin-Kineveztek-a-kepviselo-testulet-elnoket--megvalasztottak-a-polgarmestert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13823/Temerin-Kineveztek-a-kepviselo-testulet-elnoket--megvalasztottak-a-polgarmestert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13825/Egyuttmukodesi-megallapodas-a-Maria-Radio-es-az-Ujvideki-Radio-kozott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13828/Magyarkanizsa-Megalakult-a-kozsegi-vezetes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13824/Bucsu-a-Domus-Pacisban-Bojte-Csabaval.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-07-24_A_tizenharmadik.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-07-24_Megalakultak_az_elso_parlamenti_bizottsagok.xhtml
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elnökével folytatott egyeztetésen tegnap a képviselőcsoportok vezetői. Az információk 

szerint a hatalmi pártok képviselői lesznek majd a pénzügyi, a védelmi, a Koszovó-ügyi, az 

igazságügyi, a gazdasági, az alkotmányjogi és az emberi jogi és kisebbségügyi bizottságok 

élén. Az ellenzéki pártok vezetik majd az integrációs, a mezőgazdasági, a család- és 

egészségvédelmi, a tájékoztatási és művelődési, valamint a környezetvédelmi 

bizottságokat. 

 

Szerbia új állami apparátusa 
2012. július 24. – Pannon RTV 

Tizenhét minisztériuma lesz Szerbia leendő kormányának – áll a minisztériumokról szóló 

törvény javaslatában. A kormányt alkotja majd a Belügyminisztérium, a Pénzügyi és 

Gazdasági Minisztérium, a Külügy-, továbbá a Védelmi Minisztérium, a Regionális 

Fejlesztési és Önkormányzati Minisztérium, a Közlekedési, valamint az Építőipari és 

Városrendezési Minisztérium. 

 

Nyilas Mihály Magyarkanizsa régi-új polgármestere 
2012. július 24. – Pannon RTV 

Nyilas Mihály a következő mandátumban is Magyarkanizsa polgármestere lesz. A Községi 

Képviselő-testület újabb négy évre szavazott bizalmat a Vajdasági Magyar Szövetség 

politikusának. 

 

Kárpátaljai/debreceni diák sikere 
2012. július 24. - Kárpátinfo 

2011 őszén Jump! Alkoss kiugrót! címmel innovációs pályázatot hirdetett a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. és a Debreceni Egyetem a felsőoktatási intézmény hallgatói számára. A 

versenyen második helyezést ért el a kárpátaljai Kovács Dorottya, aki a Debreceni Egyetem 

kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatója. Ő videókampányt dolgozott ki a 

tartalmasabb és egészségesebb életmód népszerűsítésére. 

 

Hodos 13. községi ünnepe 
2012. július 24. - Ábrahám Klaudia - Népújság 

Hodos község 13. ünnepe idén a helyi művelődési házban kézimunka és festmény kiállítás 

megnyitásával vette kezdetét pénteken. Szombaton az Ifjúsági otthon udvarán felállított 

sátorban pedig az ünnepi rendezvényre került sor. A díszülésen idén a Hodos díszpolgára 

címet Abraham Albert kapta. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=11329
http://pannonrtv.com/web/?p=11367
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/karpataljaidebreceni-diak-sikere
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4759:hodos-13-koezsegi-uennepe&catid=40:online
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Szép emlékekkel tértek haza az Összetartozunk táborból 
2012. július 24. – RTV Slovenija Hidak 

14 muravidéki fiatal tegnap érkezett haza a velemi „Összetartozunk” anyanyelvi és 

honismereti táborból, melyen középiskolások vehettek részt. 
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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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