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Nemzetpolitikai kérdésekről beszélt Kövér és Berényi Martoson 
2013. július 18. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Nemzetpolitikai kérdésekről és a felvidéki magyarság lehetséges kitörési pontjairól 

folytatott eszmecserét Kövér László házelnök és Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke az I. Martosi Szabadegyetemen csütörtökön. A felvidéki magyar párt 

elnöke beszámolt arról, hogy az elmúlt években egy sajnálatos jelenség ütötte fel a fejét a 

Felvidéken, szerinte ez az úgynevezett "szlovmagy identitás", a szlovák-magyar vegyes 

identitás, amelynek esetleges terjedése egyértelműen az önfeladás útjának veszélyét 

hordozza magában. „Akik azt hiszik, létezhet a szlovmagy identitás, azoknak azt üzenem, 

nem vagyunk szlovmagyarok, hanem magyarok vagyunk!” – fogalmazott Berényi 

 

Húsz perc az autonómiáért 
2013. július 18. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Július 20-án, 20 órától több mint száz erdélyi településen vonul 20 perc erejéig utcára a 

magyarság, hogy a hatalom tudtára adja: nem ért egyet a kormány régiósítási tervével, és 

tiltakozik a Székelyföld esetleges beolvasztása vagy feldarabolása ellen. Mint a tüntetések 

kezdeményezői több ízben is rámutattak, nem a régiósítást ellenzik, hanem azt, hogy 

Erdélyt mesterségesen osszák fel bukarestiek. Történelmi régiókat szorgalmaznak, azt, 

hogy létrejöjjön az egységes autonóm Székelyföld, valamint egy egységes, kétnyelvű 

partiumi régió. 

 

A miniszterelnök-helyettest nem aggasztják az EMNP tüntetései 
2013. július 18. – Erdély Ma, MTI 

Nem aggasztják Liviu Dragnea közigazgatásért felelős román miniszterelnök-helyettest 

azok a demonstrációk, amelyeket az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hirdetett meg 

szombatra a bukaresti kormány régiótervei ellen, a Székelyföld autonómiája mellett – 

derült ki a politikus csütörtöki nyilatkozatából. „Ez egy olyan politikai szervezet 

tiltakozáskísérlete, amely az ilyen akciókból táplálkozik, és nem a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetségre (RMDSZ) gondolok, amelyet szerencsére kiegyensúlyozott 

emberek vezetnek" – mondta Liviu Dragnea. 

 

Közel húsz új román–magyar határátkelő 
2013. július 18. – Krónika 

A magyar–román határon EU-támogatásból kiépített 18 határátkelő megnyitásának 

felgyorsításáról és az EU 2014-2020 közötti időszakának közös fejlesztéseiről egyeztettek 

az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar–román tagozatának országgyűlési képviselői 

szerdán Gyulán – közölte Simonka György magyar országgyűlési képviselő, a Magyar–

Román IPU tagozat elnöke az egyeztetés után. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130718203958/Nemzetpolitikai-kerdesekrol-beszelt-Kover-es-Berenyi-Martoson.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/husz-perc-az-autonomiaert
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145656&cim=a_miniszterelnok_helyettest_nem_aggasztjak_az_emnp_tuntetesei
http://kronika.ro/gazdasag/kozel-husz-uj-romanamagyar-hataratkelo
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Băsescu Moldovában: ha kérik, egyesülünk 
2013. július 18. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Csak kérjék és megvalósítjuk – így reagált szerdán este Traian Băsescu Chişinăuban egy 

fórumon az egyik résztvevő felvetésére, hogy előbb Románia és Moldova egyesülését 

kellene megvalósítani, csak aztán Moldova európai uniós integrációját. A román államfő 

egynapos moldovai látogatása egyik utolsó programpontjaként találkozott a helyi civil 

szféra képviselőivel, az egyesülés ötletét pedig egy lány vetette fel, aki szerint országa 

számára túlságosan hosszú az EU-csatlakozás időpontjáig becsült 10-15 évet kivárni. 

 

Vérbeli kolozsvári márka lesz a Félsziget? 
2013. július 18. – Krónika, maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, MTI 

Viszonylag csendes, még előkészületi hangulatban vette kezdetét csütörtökön Kolozsváron, 

a Gorbó-völgyében a Félsziget fesztivál, amelynek először adhat otthont a kincses város. A 

magyar fellépők közül az Akkezdet Phiai, az Intim Torna Illegál és Sterbinszky koncertjét 

láthatja a közönség. 

 

Tusványosra induló versvonat 
2013. július 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

A 24. Bálványosi Nyári Egyetem és Diáktábor lesz a Weöres Sándor Centenáriumi Év 

következő állomása. A rendezvénysorozat keretében Weöres mozdony indul 

Tusnádfürdőre a MÁV menetrend szerinti Corona járatával a Budapest-Keleti 

pályaudvarról július 22-én. 

 

Ünnepet lopna az RMDSZ 
2013. július 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Még a Szent László Napok előtt kezdeményezte a szövetség Bihar megyei szervezete az 

országos RMDSZ nevében az EMNT-közeli civil szervezetek által tető alá hozott 

rendezvény nevének és logójának levédetését. Mint mondják, az egyháznak ajándékoznák. 

A szervezők óvtak. 

 

Felmentették a nagybányai kiáltvány szerzőit 
2013. július 18. – Krónika, transindex.ro 

Nem indít bűnvádi eljárást a Máramaros megyei ügyészség a nagybányai Új Kiáltó Szó 

szerzői ellen, a felmentésről tájékoztató értesítőket szerdán kapták kézhez az érintettek – 

adta hírül a nagybánya.ro hírportál. Több máramarosi közéleti személyiség tavaly 

júniusban kiáltványt tett közzé a térség magyarsága asszimilációjának megfékezése 

érdekében. A dokumentumot a nagybányai és bányavidéki közélet, művelődés és civil 

szféra képviselői, egyházi elöljárók, politikusok, pedagógusok látták el kézjegyükkel. 
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http://kronika.ro/kulfold/basescu-moldovaban-ha-kerik-egyesulunk
http://kronika.ro/szines/verbeli-kolozsvari-marka-lesz-a-felsziget
http://kronika.ro/kultura/tusnadra-indulo-versvonat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/unnepet-lopna-az-rmdsz
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/felmentettek-a-nagybanyai-kialtvany-szerzoit
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Érettségi: esélyegyenlőséget kérnek 
2013. július 18. – Krónika 

A jelenlegi érettségi vizsgarendszer nem biztosítja az esélyegyenlőséget a román és a 

magyar tagozatos diákok számára, és ezen a helyzeten változtatni kell, jelentette ki 

Keresztély Irma. A Kovászna megyei főtanfelügyelő az MTI-nek elmondta: a 

tanfelügyelőség elemezte az idei érettségi megyei eredményeit, és megvizsgálta, mi az oka 

annak, hogy a megyében – az országos átlagtól jócskán lemaradva – a jelentkezőknek 

csupán 42 százaléka vizsgázott sikerrel. Úgy vélekedett, az esélyegyenlőség már azzal is 

csorbul, hogy míg a román tagozatos diákoknak az anyanyelvükön kívül az elvégzett iskola 

profiljának megfelelő tantárgyból és egy választott tantárgyból kell érettségizniük, a 

magyar tagozatos diákoknak pluszban az állam nyelvéből is számot kell adniuk a 

tudásukról. 

 

Háromszéki tüntetések a Székelyföld-régióért: 21 helyszín lesz 
2013. július 18. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt által kezdeményezett, július 20-án, szombaton Erdély-szerte 

sorra kerülő tüntetéssorozat keretében huszonegy háromszéki helyszínen is megtartják Az 

autonómia a megoldás címmel szervezett tüntetést. Az esemény egy lehetőség arra, hogy 

az emberek tettlegesen kimutassák az önálló Székelyföld iránti igényüket - áll az EMNP 

közleményében. A helyszínen aláírásgyűjtés is zajlik majd annak érdekében, hogy 

Székelyföld egységes, autonóm közigazgatási régió legyen, a települések ehhez tartozzanak 

és ezt helyi népszavazás is szentesítse. 

 

Szatmár megye: kerékpárút épül a magyar-román határ mentén 
2013. július 18. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Uniós forrásból 36 kilométer hosszú kerékpárút épül a Túr, a Batár és a Palád folyók 

meglévő töltésein a magyar-román határ mentén; a 4,7 millió euró összköltségű beruházás 

nyitórendezvényét csütörtökön tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisarban. 

 

Uniós kezdeményezés a nemzeti kisebbségek védelmében 
2013. július 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) honlapján nyilvánosságra hozott 

uniós kezdeményezés történelmi jelentőségű, hiszen a FUEN 2006 óta dolgozik azon, hogy 

európai szinten is egy egységes kisebbségi jogrendszert alakítson ki, ilyen ugyanis nem 

létezik az Európai Bizottságnál – fejtette ki Brenner Kolomann a Kossuth Rádióban 

szerdán. 

 

Lépéskényszerben az erdélyi magyar politika 
2013. július 18. – Erdély Ma, Központ 

A kormány által minden lehetséges eszközzel erőltetett regionalizáció, az ország közelgő 

területi-közigazgatási újrafelosztása lépéskényszerbe hozta az erdélyi magyar politikát. Ha 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/erettsegi-eselyegyenloseget-kernek
http://itthon.transindex.ro/?hir=33537
http://itthon.transindex.ro/?hir=33538
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145598&cim=unios_kezdemenyezes_a_nemzeti_kisebbsegek_vedelmeben_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145614&cim=lepeskenyszerben_az_erdelyi_magyar_politika
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eddig mindössze elvi, elméleti síkon folyt a vita a különböző erők, csoportosulások között, 

s többnyire arról, hogy a kislépések politikája, vagy a határozottabb kiállás által 

kerülhetünk közelebb a közös célhoz, az autonómiá- hoz, mára eljött a gyakorlati lépések 

ideje. 

 

„Galambos” autonómiatüntetést tart Marosvásárhelyen az EMNP  
2013. július 18. – maszol.ro, Magyar Hírlap 

Marosvásárhelyen és öt további Maros megyei településen: Csíkfalván, Jedden, Makfalván, 

Nyárádmagyaróson és Székelyberében tartanak autonómiatüntetést szombaton – 

tájékoztattak csütörtökökön az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács Maros megyei vezetői. A városháza előtti térre tervezett marosvásárhelyi tüntetést 

a polgármester jóváhagyta – mondta Jakab István, hozzátéve, hogy néhány száz 

résztvevőre számítanak. „Nyári vakáció idején nem lehet annyi emberre várni, mint a 

március 10-i autonómiatüntetésen” – magyarázta.  

 

„Az igazi kihívás a többségi társadalmak meggyőzése lesz”  
2013. július 18. – maszol.ro 

Hétfőn az Európai Bizottságnál is iktatták az európai polgári kezdeményezést, amely 

Minority SafePack néven intézkedéscsomagot javasol az Európai Uniónak a 

kisebbségvédelem érdekében. Az út azonban számos buktatót rejthet. Számoltak-e 

mindezzel a kezdeményezők? Legyőzhetők-e az akadályok? A kérdéseket a kezdeményezés 

koordinátorának, Vincze Lóránt FUEN alelnöknek, az RMDSZ külügyi titkárának tették 

fel.   

 

OSIM-vezetők vizsgálat alatt 
2013. július 18. – Krónika 

Rendőrségi információk szerint vizsgálatot indítottak az Állami Találmányi és 

Védjegyhivatal (OSIM) vezérigazgatója, Varga Gábor, valamint az intézet humánerőforrás 

osztályvezetője ellen, mivel egyik alkalmazottunk 2009 márciusában hamisított 

diplomával szerzett nagyobb jövedelemmel járó előnyösebb posztot. 

 

MOGYE: sikeres volt az aláírásgyűjtés 
2013. július 19. – Krónika  

Több mint tízezer aláírást gyűjtött össze budapesti helyszíneken a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) annak érdekében, hogy az 

Országgyűlés tűzze napirendre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) zajló etnikai diszkrimináció elleni küzdelmet. Az RMOGYKE csütörtöki 

közleményében kiemeli, a szervezet kezdeményését Tőkés László európai parlamenti 

képviselő is támogatta, budapesti látogatása alkalmával az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke is ellátta kézjegyével az Országgyűlésnek szánt kérést. 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15265-galambos-autonomiatuntetest-tart-marosvasarhelyen-az-emnp
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/15250-az-igazi-kihivas-a-tobbsegi-tarsadalmak-meggyozese-lesz
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/unnepet-lopna-az-rmdsz
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A magyar-magyar kapcsolatokról is beszéltek Martoson 
2013. július 18. – hirek.sk 

A Komáromi járáshoz tartozó Martos község ad otthont csütörtöktől vasárnapig az I. 

Martosi Szabadegyetemnek. A Via Nova Ifjúsági Csoport által életre szabadegyetem Gubík 

László, a szervezet elnökének ünnepi köszöntőjével vette kezdetrét, majd Mészáros Alajos 

EP-képviselő ismertette a Martoson bemutatott Márai-kiállítás anyagát. 

 

Csáky: ha lenne autonómiánk, ölnénk egymást 
2013. július 18. – bumm.sk 

Nem vagyunk jó passzban, kezdte Csáky Pál előadását a Gombaszögi Nyári Táborban 

szerdán. Úgy véli, 2015-ben ülhet le egymással a Híd és az MKP újragondolni az 

együttműködés formáját. Szét van csúszva a felvidéki magyarság, véli. 

 

Elmennek végleg? - Csehország elcsábítja a felvidéki diplomásokat 
2013. július 18. – hirek.sk 

Miért nem térnek vissza Szlovákiába a Csehországban dolgozó magyar fiatalok? Ezt a 

kérdést boncolgatta Lampl Zsuzsanna szociológus Agyelszívás című előadásában a 

Gombaszögi Nyári Tábor második napján. Felmérése szerint a Csehországban dolgozó 

szlovákiai magyarok fele nem tervezi hazatérését szülőföldjére, az ottani egyetemeken 

tanulók közül pedig mindössze minden ötödik diák gondolkodik azon, hogy a jövőben 

Szlovákiában érvényesüljön. 

 

Egyeztetett a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság 
2013. július 18. – MTI, hirek.sk 

Az oktatási-nevelési támogatásokról és a közelmúltban újratemetett Skultéty László 

síremlékéről volt szó a többi között a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság 

csütörtöki budapesti szakértői egyeztetésén. Az ülésen a felek áttekintették a magyar állam 

által a felvidéki magyar iskolások és óvodások számára juttatott oktatás-nevelési 

támogatás, illetve a szlovák állam részéről a magyarországi szlovák kulturális szervezetek 

számára biztosított pénzügyi támogatás rendjét, megvitatták a téma nemzetközi jogi 

összefüggéseit. 

 

Boldoghy Olivér: ne használják szavazatgyűjtésre a kétnyelvűséget 
2013. július 18. – Felvidék Ma 

Polgári aktivizmus a kisebbségi nyelv védelmében címmel Boldoghy Olivér, a Fontos vagy 

mozgalom ügyvivője tartott előadást a Gombszögi Nyári Táborban.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20130718212831/A-magyar-magyar-kapcsolatokrol-is-beszeltek-Martoson.html
http://www.bumm.sk/84665/csaky-ha-lenne-autonomiank-olnenk-egymast.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130718021658/Elmennek-vegleg-Csehorszag-elcsabitja-a-felvideki-diplomasokat.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130718150740/Egyeztetett-a-magyar-szlovak-kisebbsegi-vegyes-bizottsag.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/40769-boldoghy-oliver-ne-hasznaljak-szavazatgyujtesre-a-ketnyelvuseget
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Kerülték a magyar témát 
2013. július 19. – Új Szó 

Elégségesek a kisebbségi jogok – ez a Gombaszögi Nyári Táborban tegnap lezajlott 

államfőjelölti vita fő mondanivalója. A táborba Radoslav Procházka és Peter Osuský 

látogatott el, Andrej Kiska és Ján Čarnogurský pedig videóüzenetet küldött a látogatóknak. 

A jelöltek több, a magyar–szlovák kapcsolatokat érintő kérdést kaptak. Mondanivalójuk 

során felsorakoztatták a magyar kisebbséggel kapcsolatos összes szlovák pozitív közhelyet. 

Válaszaikból érezni lehetett, hogy nincsenek tisztában a magyar közösséget érintő 

témákkal, s főként a magyarság megmaradását garantáló ügyekkel. 

 

Pajtić: Szerbia tartsa tiszteletben Vajdaság jogait 
2013. július 18. – Vajdaság Ma 

Szerbiának az Európai Unióba vezető úton tiszteletben kell majd tartania Vajdaság 

alkotmányos és törvényes jogait – jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő, s 

hozzátette, a köztársaságnak előbb-utóbb meg kell hoznia a tartomány pénzellátásáról 

szóló törvényt is. „Ennek a törvénynek meg kell születnie, nem azért, mert valaki kedvébe 

akar járni a tartomány kétmillió polgárának, hanem azért, mert Szerbia uniós 

csatlakozásának egyik alapfeltétele az alkotmány és a törvények tiszteletben tartása” – 

nyilatkozta a kormányfő a Vajdasági Rádió és Televíziónak. 

 

Štefan Füle Pásztor Bálinttal tárgyalt 
2013. július 18. – Pannon RTV 

A szerb köztársasági parlament frakcióvezetőivel és a parlament elnökével is találkozott 

Stefan Füle. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakcióvezetője 

három témát vetett fel az Európai Unió bővítési biztosának. Pásztor Bálint az unió bővitési 

biztosának a kisebbségi jogok, a külföldiek termőföldvásárlása és Vajdaság kérdését 

vetette fel. A VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője közölte: Stefan Füle szerint a 

kisebbségi jogokkal kiemelten foglalkoznak a tárgyalás során. „A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a következő évek folyamán a csatlakozásig mindig fontos helyen szerepel  

 

Nehéz helyzetben a Magyar Tanszék nagyprojektumai 
2013. július 18. – Magyar Szó 

Saját forrás híján szinte csakis a magyarországi ernyőalapítványok támogatásától függ, 

hogy meg tudják-e valósítani projektumaikat a Magyar Tanszéken, ezért érzékenyen érinti 

őket, hogy az idén nem kaptak támogatást a Bethlen Alaptól. Az idei iskolaévben 

igyekeztek nyitni a világ felé, és be kívánnak kapcsolódni a kar, a város, a régió, a határon 

túli felsőoktatási-tudományos és kulturális tényezők, intézmények életébe. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15764/Pajtic-Szerbia-tartsa-tiszteletben-Vajdasag-jogait.html
majd%20az%20Európai%20Unió%20prioritási%20listáján%20a%20kisebbségi%20jogok%20helyzete%20Szerbiában.”
http://www.magyarszo.com/hu/2038/kozelet_oktatas/99224/Neh%C3%A9z-helyzetben-a-Magyar-Tansz%C3%A9k-nagyprojektumai.htm


 

 

 

 

 

 
8 

Megváltozott a Szerbiáról alkotott kép Európában 
2013. július 18. – Magyar Szó 

Kétnapos szerbiai látogatásának második napján először Tomislav Nikolić államfővel 

találkozott Štefan Füle európai uniós bővítési biztos. A találkozón Nikolić elmondta, hogy 

Szerbia gyors léptekkel indult el az európai út során felvállalt kötelezettségek 

teljesítésének irányába, s kész rendezni a fennálló problémákat. Füle meggyőződésének 

adott hangot: Szerbia eléggé felkészült ahhoz, hogy a folyamat végén elérje célját, a teljes 

jogú uniós tagságot. 

 

A nemzet megmaradásáért a küzdelmeinket meg kell vívni 
2013. július 19. – Kárpátalja 

Több százan emlékeztek vasárnap a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

szervezésében a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának emléket állító 

turulmadaras emlékműnél Tiszaújlak és Tiszabökény határában. A szervezők nevében 

Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke üdvözölte a 

megjelenteket. Az ünnepség főszónoka, Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere ünnepi 

beszédében a magyar történelem egyik legfontosabb eseményének nevezte a Rákóczi-

szabadságharc első győztes csatáját. Mint rámutatott, a magyar nemzet azóta számos 

vihart élt át, s ma is szabadságharcot kell vívnia annak érdekében, hogy a Trianonban 

szétválasztott magyarság lélekben továbbra is együtt maradjon. 

 

Tiszaújlak ünnepelt 
2013. július 19. – Kárpátalja 

Az elmúlt vasárnap, a Turul-ünnepség után Tiszaújlakon öregfiúk-labdarúgómérkőzésre 

került sor a helyi KMKSZ-alapszervezet szervezésében, kölyök-futballtornát rendezett a 

KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és Tiszaújlaki Alapszervezete, majd a 

Beregszász Dixieland Band és a Kokas Banda is fellépett a közönség előtt.  

 

Mikes-tábor Nagyberegen 
2013. július 19. – Kárpátalja 

Július 15–20-a között immár 19. alkalommal került sor a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett Mikes Kelemen Hagyományőrző 

Alkotótáborra, amelyre a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Nagyberegi Református 

Líceumban és a Nagyberegi Tájházban került sor. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2039/kozelet_politika/99268/Megv%C3%A1ltozott-a-Szerbi%C3%A1r%C3%B3l-alkotott-k%C3%A9p-Eur%C3%B3p%C3%A1ban.htm
http://www.karpataljalap.net/2013/07/19/nemzet-megmaradasaert-kuzdelmeinket-meg-kell-vivni
http://www.karpataljalap.net/2013/07/19/tiszaujlak-unnepelt
http://www.karpataljalap.net/2013/07/19/mikes-tabor-nagyberegen
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A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni 
2013. július 18. – Új Magyar Képes Újság 

A fenti címmel nyert pályázatot a Média Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet a 

Bethlen Gábor Alapnál. A 2 millió forint támogatásból dokumentumfilmek készülnek a 

drávaszögi és szlavóniai magyar településekről. A projekt előkészületei a napokban 

kezdődtek meg. A Drávatáj forgatócsoportjának a munkáját Bartók Csaba felvidéki filmes 

segítette. 

 

Pontosítva lesz a két őshonos nemzetiség nyelvének használata is 
2013. július 18. – RTV Slovenija Hidak 

Az országgyűlés júliusi, plenáris ülésén több fontos témakört tárgyaltak a képviselők. 

Törvények elfogadására is sor került. Emellett nagyon fontos a nyelvi rezolúció is. Göncz 

László országgyűlési képviselő e döntés lényegét, valamint mag. Gregor Virant 

belügyminiszterrel folytatott megbeszélését összegezte rádiónknak. 

 

Magyarországi felfedező tábor 
2013. július 18. – Volksgruppen 

A BMKE (Burgenlandi Magyar Kultúregyesület) szervezett egy nyári tábort, melyen 38 

burgenlandi gyermek vett részt. A tábor közel két hétig tartott és a visszajelzések alapján 

nagyon jól sikerült. Kedden indultak a táborozók Balatonalmádiba, az elkövetkezendő 

napokban magyar nyelvi tanítás folyt a tábor keretein belül, délután legtöbbször strandra 

mentek a gyermekek. Ha az idő nem volt kedvező akkor sportoltak vagy más szabadidős 

tevékenységet folytattak.  
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4752-a-mult-ismerete-nelkuel-nem-lehet-joevt-epiteni
http://www.rtvslovenija.si/hidak/news/article/6704
Magyarországi%20felfedező%20tábor
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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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