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Németh Zsolt: a Rákóczi Szövetség tábora segíti a nemzeti összetartozást 
2013. július 19. – MTI, hirek.sk 

A Rákóczi Szövetség középiskolás tábora segíti a nemzeti összetartozást - erről beszélt 

egyebek mellett Németh Zsolt külügyi államtitkár Sátoraljaújhelyen, a szövetség Kárpát-

medencei táborának zárónapján. A politikus a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta 

régiójából érkezett csaknem 400 középiskolás diák és tanáraik előtt a Magyar Kálvárián 

emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés 2010-ben mondta ki: július 4. ne Trianon 

gyásznapja, hanem a nemzeti összetartozás napja legyen. 

 

A nemzetpolitika is terítéken volt Martoson 
2013. július 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A külhoni magyarság helyzetéről, nemzetpolitikai kérdésekről és autonómiatörekvésekről 

tartott eszmecserét Berényi József, az MKP, Kelemen Hunor, az RMDSZ és Pásztor István, 

a VMSZ elnöke Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

társaságában az I. Martosi Szabadegyetemen. Berényi szerint Szlovákiában az elmúlt 15 

évben olyanná tették az autonómia fogalmát, hogy az a legtöbb ember számára „véres 

háborút követő területelszakadást” jelent. Hangsúlyozta: ki kell mondani, hogy a felvidéki 

magyarság megmaradásának érdekében a tömbmagyarságnak területi autonómiát és a 

szórványnak kulturális autonómiát kell szereznie. 

 

119 településén tüntettek az autonómiáért 
2013. július 21. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A szervező Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közlése szerint Erdély 119 településén 

tüntettek szombat este 20 órától a román kormány régiósítási terve ellen, a történelmi 

régiók és az autonómia mellett. Valamennyi helyszínen a szervezők felolvasták a tüntetés 

kiáltványát, amely a történelmi régiók visszaállításáért száll síkra. "A Kárpát-medence 

tündérkertje, Erdély nem Bukarest gyarmata" - áll a szövegben, amely arra figyelmeztet, a 

Bukarest által „kikényszerített” régiósításnak nemcsak a magyarok, hanem az erdélyi 

románok is vesztesei lesznek. 

 

Németh Zsolt: Székelyföld egységes és oszthatatlan régió 
2013. július 21. – Erdély Ma, hirado.hu, MTI, maszol.ro 

Székelyföld egy egységes és oszthatatlan régió - hangsúlyozta Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Maros megyei Lőrincfalván, ahol a 

település polgármesterével közösen felavatta a Székelyföld Nyárád-menti bejáratát 

jelképező székelykaput. "Lehet, hogy egyelőre még az új közigazgatási beosztási koncepció 

ezt nem irányozza elő, de ettől még a Székelyföld egy egységes és oszthatatlan régió. És el 

fog jönni az idő, amikor a közigazgatási beosztási vonalak meghúzásánál is ez elismerést 

fog nyerni" - jelentette ki az avató ünnepségen az államtitkár. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130719161133/Nemeth-Zsolt-a-Rakoczi-Szovetseg-tabora-segiti-a-nemzeti-osszetartozast.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130720205047/A-nemzetpolitika-is-teriteken-volt-Martoson.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33559
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145860&cim=nemeth_zsolt_szekelyfold_egyseges_es_oszthatatlan_regio
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I wanna be Mátyás király! 
2013. július 20. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Torontó volt az első állomása annak a csapatnak, aminek célja volt, hogy Kanadából 

indulva öt országot meglátogatva képet adjanak arról, hogy mi a munkájuk a Kőrösi 

Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak. Kanadában az ösztöndíjasok Dancs Rózsa 

segítségével vetették bele a munkába magukat többek között, létrehozták a Bóbita magyar 

nyelvű gyereklapot, bábszínházat tartottak, diaszpóra konferenciát szerveztek és 

létrehozták az első ottawai nyári óvodát.  

 

Szerteágazó politikai témák Tusványoson 
2013. július 19. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Kárpát-medence legnagyobb ifjúsági-politikai rendezvényén, a jövő kedden kezdődő 24. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban idén is az aktuálpolitikai kérdések 

kapnak – a kulturális, oktatásügyi és szórakoztató előadások mellett – főszerepet. 

 

Szellemi tulajdona ellopásával vádolja az EMNP az RMDSZ-t 
2013. július 19. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Kelemen Hunorhoz, az RMDSZ elnökének címzett nyílt levélben kért magyarázatot 

pénteken Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke amiatt, hogy az 

RMDSZ Bihar megyei szervezete az Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál (OSIM) 

levédette a júniusban tartott nagyváradi Szent László Napok elnevezést és a logót, bár a 

szervezésben nem vett részt. 

 

Székelyföldért, az autonómiáért tüntettek Csíkszeredában 
2013. július 20. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Több száz csíkszeredai lakos tartotta fontosnak szombat este a Szabadság téren 

kinyilvánítani akaratát az önrendelkezés, az egységes Székelyföld mellett az Erdélyi 

Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett tiltakozó 

megmozduláson.  

 

Tüntetés provokációval Sepsiszentgyörgyön 
2013. július 20. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Közel hétszáz sepsiszentgyörgyi vett részt a szombat estére meghirdetett megmozduláson, 

melyet az Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal 

közösen. A tüntetők között jelen voltak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

képviselői, valamint a Jobbik képviselői is, a tömeg autonómiát követelve vonult a ‘48-as 

emlékműhöz. A tüntetésen felszólalt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke, aki többször is kiemelte: nem lesz társadalmi béke addig, amíg Székelyföld nem 

kapja meg az őt megillető jogállását. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szerteagazo-politikai-temak-tusvanyoson
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145736&cim=szellemi_tulajdona_ellopasaval_vadolja_az_emnp_az_rmdsz_t
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekelyfoldert-az-autonomiaert-tuntettek-csikszeredaban
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tuntetes-provokacioval-sepsiszentgyorgyon
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Megkezdődött az államosított ingatlanokra vonatkozó törvény alkalmazása 
2013. július 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

Megkezdődött az államosított ingatlanokra vonatkozó új jogorvoslati törvény alkalmazása, 

és már megszülettek az első kárpótlási határozatok - jelentette be Victor Ponta 

miniszterelnök. 

 

„Székelyföld a székelyeké!” 
2013. július 20. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Több mint háromszáz személy gyűlt össze Székelyudvarhelyen az Emlékezés Parkjában 

tiltakozni a román kormány régiósítási terve ellen. A rendezvény alatt a részvevők 

aláírhatták azt a petíciót, melyet a kormánynak készítenek a néppártosok és az EMNT. 

Politikusok, civil szervezetek, motorosok, és sétálók is végigkövették a tiltakozást. 

 

Kézdivásárhely: Székelyföld nem Románia! 
2013. július 20. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Székely Nemzeti Tanács (SYNT) által 

kezdeményezett tüntetéshez a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), a 

Magyar Polgári Párt és „civilek” is csatlakoztak, a becslések szerint mintegy ötszázan 

tiltakoztak a régiósítás ellen, és autonómiát követeltek Székelyföldnek. 

 

Online-aláírásgyűjtés indult a magyar nyelvű oktatásért a MOGYE-n 
2013. július 21. – Erdély Ma 

Folytatja az aláírásgyűjtést Budapesten augusztus 9-ig a Romá- niai Magyar Orvos és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület. A tegnap elindítottak egy online aláírásgyűjtést is a 

magyar nyelvű oktatás teljes körű bevezetéséért a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen. „Megkérjük, közvetítsék nemzettestvéreinknek kérésünket, 

hogy támogassák a petíciónkat aláírásukkal" – közölte az Erdély.mával Ádám Valerián 

titkár. Szándékuk szerint az addig összegyűlt aláírásokat szombaton Tusnádfürdőn átadják 

Orbán Viktor miniszterelnöknek, támogatását kérve. 

 

Tusványos az a hely ahol mindenki egy asztalhoz ül 
2013. július 21. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A jövő héten kezdődő huszonnegyedik Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

legjelentősebb értéke, hogy itt egy asztalhoz ülnek azok is, akik máshol kerülik egymást. 

Tusványos a székelyföldi autonómia kialakításához európai mintákat sorakoztat fel, arra 

törekedve, hogy ezeket ne lehessen figyelmen kívül hagyni a magyar-román párbeszédben. 

Répás Zsuzsa államtitkár-helyettes, és Németh Zsolt államtitkár várakozással tekint az 

erdélyi fórum elé. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33556
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/szekelyfold-a-szekelyeke
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kezdivasarhely-szekelyfold-nem-romania
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145809&cim=online_alairasgyujtes_indult_a_magyar_nyelvu_oktatasert_a_mogye_n
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145841&cim=tusvanyos_az_a_hely_ahol_mindenki_egy_asztalhoz_ul_audio
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Nagyváradon is kiálltak a történelmi régiókért 
2013. július 21. – Erdély Ma 

Több mint hétszázan vettek részt Nagyváradon, az egykori Olaszi temető helyén kialakított 

parkban azon a tüntetésen, amelyet az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács szervezett Románia közigazgatási átalakítási terve elleni tiltakozásként. 

Az ország 119 településén zajlott hasonló megmozdulás, ezek között 50 partiumi és 28 

Bihar megyei helyszínen. 

 

Megalakult az EMNT-ben a Partiumi Autonómia Tanács 
2013. július 21. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Megalakult a Partiumi Autonómia Tanács (PAT), az Erdélyi Ma- gyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) partiumi autonómiával foglalkozó testülete – tudatta az EMNT sajtószolgálata 

vasárnap. A közle- mény szerint a testület alakuló ülését még pénteken tartották a 

nagyváradi városházán, s azon Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár és Máramaros megye EMNT-

szervezeteinek küldöttei, az oktatás és a civil szféra, valamint a történelmi egyházak 

képviselői vettek részt. Toró T. Tibor, mint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke 

megfigyelőként volt jelen. 

 

Erdély-szerte tüntettek Székelyföldért 
2013. július 21. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen és Erdély szerte, 100 más helyszínen tartott villámtüntetést péntek este 

8 órától az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A székely 

fővárosban közel 500-an gyűltek össze, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a kormány 

régióátszervezési tervei ellen és, hogy hangsúlyozzák és újra kiálljanak Székelyföld 

autonómiája mellett. 

 

Székelyföldön tölti szabadságát Áder János államfő 
2013. július 21. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság 

Áder János a hét végén meglátogatta a Szalmakalap Múzeumot a Hargita megyei 

Kőrispatakon. A magyar államfő szabadságát tölti Székelyföldön – írta az Agerpres. A 

magyar államfő korábban már kétszer járt a Hargita megyei községben. Csakúgy, mint az 

előző alkalmakkor, ezúttal is kapott ajándékba a helybéliektől egy szalmakalapot.  

 

Tüntetés az autonóm Bánságért és Székelyföldért 
2013. július 21. – Nyugati Jelen 

Július 20-án este mintegy ötven-hatvan temesvári magyar tüntetett a Bánság és a 

Székelyföld autonómiájáért az épülő Újezredév Református Központ udvarán. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács, az Újezredév Református Központ és az Erdélyi Magyar Néppárt 

szervezte megmozduláson az EMNP helyi képviselői és szimpatizánsai vettek részt, 

Autonóm Bánság és Székelyföld, Merjünk nagyok lenni szövegű transzparensekkel, 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=145836&cim=nagyvaradon_is_kialltak_a_tortenelmi_regiokert
http://erdely.ma/autonomia.php?id=145843&cim=megalakult_az_emnt_ben_a_partiumi_autonomia_tanacs
http://erdely.ma/autonomia.php?id=145807&cim=erdely_szerte_tuntettek_szekelyfoldert_audio_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15356-szekelyfoldon-tolti-szabadsagat-ader-janos-allamfo
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tuntetes_az_autonom_bansagert_es_szekelyfoldert.php
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magyar és székely zászlókkal felszerelkezve. Az RMDSZ Temes megyei szervezetének 

képviselői nem vettek részt az autonómiatüntetésen. 

 

Gyermekeink és unokáink jövőjét nem adjuk! 
2013. július 21. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Arad megyei vezetősége 

19.30-ra hívta az érdeklődőket az arad-gáji katolikus templomkertbe. A közel félszáz 

megjelent egy közös himnusz-énekléssel kezdték a tiltakozást, majd Borbély Zsolt Attila, az 

EMNT Arad megyei szervezetének elnöke vette át a szót. „Eljutottunk oda, hogy az ellen 

kell tiltakozzunk, hogy Székelyföldet ne darabolják fel, és ne osszák román többségű 

régiókba. Ez ellen fel kell emeljük hangunkat még akkor is, ha közösségünk belefáradt a 

több évtizedes sikertelenségbe” – mondta Borbély Zsolt Attila. 

 

Látogatottságban elmaradt a várakozásoktól a Félsziget 
2013. július 21. – Krónika, Szabadság 

Elsősorban látványában volt minden eddiginél különlegesebb az idei Félsziget a Kolozsvár 

melletti Gorbó-völgyében, különösen este, amikor kigyúltak a fények, lenyűgöző volt a 

panoráma. 

 

EU-s alapokból újítanák fel a Bolyai Líceumot 
2013. július 21. – transindex.ro 

Az RMDSZ felkarolja a református egyházkerület által a marosvásárhelyi önkormányzattal 

kezdeményezett bérleti szerződésre és ingatlan felújítási pályázat benyújtására vonatkozó 

tárgyalásokat. Az uniós fejlesztési pályázaton a középiskolának otthont adó épület csak is 

úgy vehet részt, amennyiben a Polgármesteri Hivatal és református egyház partneri 

kapcsolatot alakít ki. Hosszú távon, legalább tizenöt éves bérleti szerződés biztosítaná a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum létét, fejlődését. 

 

Napirenden a Iorga-tábla ügye 
2013. július 22. – Krónika 

A büntetőjogi eljárás kimenetelétől függ a Mátyás-szoborcsoport elé kihelyezett Iorga-

tábla ügyének a lezárása, közölte Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere. „A kivizsgáló-, 

igazságszolgáltató szervektől kell érdeklődni, hogy mitől húzódik el ez az eljárás, amely 

minket is akadályoz az ügy lezárásában” – szögezte le Horváth Anna, aki szerint a tábla 

ügye nem került le a napirendről, mindössze a büntetőjogi eljárás kimenetelétől függ a 

megoldása. „Kolozsváron a magyar 

 

Román zászlót osztogat az ortodox püspökség 
2013. július 22. – Krónika 

Négyszáz román nemzeti zászlót osztottak ki a hívek között szombaton Maroshévízen Ioan 

Selejan Hargita és Kovászna megyei ortodox érsek és a szertartást végző papok a helyi 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/gyermekeink_es_unokaink_jovojet_nem_adjuk.php
http://kronika.ro/szines/latogatottsagban-elmaradt-a-varakozasoktol-a-felsziget
http://itthon.transindex.ro/?hir=33557
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/napirenden-a-iorga-tabla-ugye
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-zaszlot-osztogat-az-ortodox-puspokseg
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templom búcsúja alkalmából. A ceremónia végeztével az érsek megszentelte a trikolórokat, 

majd kiosztotta azokat a hívek között, miközben azok a román himnuszt énekelték. 

 

MKP: az államfőjelöltnek támogatnia kell a kisebbségi minimumot 
2013. július 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja csak akkor hajlandó támogatni egy államfőjelöltet, ha az 

egyetért a kisebbségi minimummal. Berényi József így reagált Pavol Hrušovský 

megkeresésére, miután a KDH politikusa kijelentette, az MKP-val is tárgyalna az 

elnökválasztáson való együttműködésről. 

 

Čaplovič Németh Zsolttal sörözött Gombaszögön 
2013. július 19. – bumm.sk 

A véletlen folytán egyszerre érkezett meg a Gombaszögi Nyári Táborba Dušan Čaplovič 

oktatási miniszter és Németh Zsolt külügyi államtitkár. Čaplovič a nagysátorban röviden - 

melyet Németh Zsolt is meghallgatott - többek között arról beszélt, hogy Szent István a 

szlovák és a magyar történelem része egyaránt. Ezután Németh Zsolt következett, a 

szlovák miniszter ezt nem hallgatta meg, inkább megtekintette a tábort. A két politikus és 

kíséretük ezt követően a tábor konyhájánál leültek meginni egy sört. 

 

Lomnici Zoltán „martfeszti meséje” 
2013. július 19. – Felvidék Ma 

Az I. Martosi Szabadegyetemen a Feszty parkban, az Árgyélus-házban Lomnici Zoltán, az 

Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke másfél-két év jogsértéseiről és felvidéki 

hősökről mesélt. Azokról, akiket a magyar állampolgárság felvétele miatt alapvető emberi 

jogoktól fosztottak meg. 

 

I. Martosi Szabadegyetem második napja 
2013. július 19. – Felvidék Ma 

Többek közt a Kárpát-medencei doktoranduszok munkaerő-piaci helyzetéről, a 

Csehországban tanuló felvidéki magyarok hazatérésének kérdéseiről szólt a Martosi 

Szabadegyetem második napja. Bartók Csaba, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 

képviselőjének moderálásával az Árgyélus-házban éles vitákkal tarkított kerekasztal-

beszélgetést felvidéki és Magyarországról érkezett újságírók. 

 

A Gombaszögi Nyári Tábor harmadik napja 
2013. július 19. – Felvidék Ma 

A Közbeszéd sátrában a Quo vadis szlovákiai magyar felsőoktatás? azaz felsőoktatási 

kerekasztal volt. Surján László és František Mikloško a szlovák-magyar kapcsolatokról 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130719152531/MKP-az-allamfojeloltnek-tamogatnia-kell-a-kisebbsegi-minimumot.html
http://www.bumm.sk/84703/caplovic-nemeth-zsolttal-sorozott-gombaszogon.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/40775-lomnici-zoltan-martfeszti-mesejeq-
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40791-i-martosi-szabadegyetem-masodik-napja
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/40786-a-gombaszogi-nyari-tabor-harmadik-napja
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beszélgettek Tokár Géza vezetésével. Nemzetpolitikai kerekasztalra került sor Répás 

Zsuzsannával, Hámos Lászlóval és Kántor Zoltánnal. 

 

I. Martosi Szabadegyetem - zárónap 
2013. július 21. – Felvidék Ma 

Az I. Martosi Szabadegyetem vasárnapi zárónapján a székely és a felvidéki autonómiáról, a 

felvidéki magyar konyháról és a szórványmagyarság helyzetéről volt szó. 

 

Čaplovič törvénye megszüntetné a nemzetiségi oktatást 
2013. július 21. – Felvidék Ma 

Megszüntetné Dušan Čaplovič az ún. kisosztályok extratámogatását, és a településeket, 

illetve a megyéket az összevonásukra kényszerítené. „Ez a nemzetiségi oktatás nagyon 

gyors megszűnését jelentené, mivel ennek éppen a kis településeken és a kisiskolákban 

vannak a gyökerei” – jelentette ki Fibi Sándor, az Magyar Tannyelvű Iskolaigazgatók 

Szövetségének elnöke. 

 

Tábort bontanak Krasznahorkaváralján 
2013. július 21. – hirek.sk 

Czímer Gábor, a Gombaszögi Nyári Tábor sajtófőnöke elmondta, idén 1023 lakója volt  a 

tábornak, amelyet kellemes légkör, jó hangulat uralt. A fiatalság számára vonzó koncertek 

idején néhány száz fővel emelkedett a jelenlévők száma. 

 

Már 575-en vesztették el szlovák állampolgárságukat 
2013. július 21. – hirek.sk, bumm.sk 

Az elmúlt három évben, az állampolgársági törvény életbe lépése óta összesen 575-en 

vesztették el szlovák állampolgárságukat. Az érintettek többsége, 258 személy a cseh 

állampolgárság elnyerése következtében járt így. Magyar állampolgárság felvétele miatt 35 

személy veszítette el szlovák állampolgárságát. 

 

Pfundtner Edit lehet az új biztos 
2013. július 22. – Új Szó 

Az Új Szó értesülése szerint a Most-Híd volt képviselője, Pfundtner Edit lehet az új 

kisebbségi biztos – ehhez már csak az ő beleegyezése szükséges. A kormányhivatal nem 

akarta kommentálni a lap értesülését. 

 

Nem maradhatnak ki a kisebbségi érdekek 
2013. július 19. – Magyar Szó 

Štefan Füle bővítési biztos csütörtökön a Szerbiai Képviselőház elnökével és a parlamenti 

frakcióvezetőkkel is beszélgetett. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40811-i-martosi-szabadegyetem-zaronap
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/40813-caplovic-torvenye-megszuntetne-a-nemzetisegi-oktatast
http://www.hirek.sk/belfold/20130720203541/Tabort-bontanak-Krasznahorkavaraljan.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130721125245/Mar-575-en-vesztettek-el-szlovak-allampolgarsagukat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2039/kozelet_politika/99270/Nem-maradhatnak-ki-a-kisebbs%C3%A9gi-%C3%A9rdekek.htm
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frakcióvezetője három témára helyezte a hangsúlyt felszólalása során: a kisebbségi jogok 

kérdésére, a külföldiek termőföld vásárlási jogára Szerbiában, valamint a Vajdaság 

autonómiájával kapcsolatos helyzetre. 

 

Zenta: A VMSZ eredményesnek értékeli az elmúlt egy évet 
2013. július 19. – Vajdaság Ma 

Sikeresnek és eredményesnek értékeli a Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi 

szervezete az elmúlt egy évet, azt az időszakot, amióta a VMSZ visszavette a község 

irányítását. 

 

Korhecz: Elérhetjük, hogy 2017-ben többen szülessenek, mint ma 
2013. július 20. – Vajdaság Ma 

„Meggyőződésem, hogy 2017-ig elérhetjük a születendő gyermekek számának 

növekedését” – indokolta a Népesedési Akcióterv kidolgozásának szükségességét Korhecz 

Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az MNT ebben a kérdésben is elsősorban az 

összefogásban látja a megoldást, az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák, egyházak, 

de a média és a magánvállalatok segítségére, szemléletváltására is szükség van a 

tervezetben foglaltak szerint. 

 

A zentai önkormányzat is kérelmezi még egy magyar gimnáziumi osztály 
megnyitását 
2013. július 20. – Magyar Szó 

A zentai önkormányzat újabb kérelemmel fordult az illetékesekhez, hogy engedélyezzék a 

negyedik magyar gimnáziumi osztály elindítását. 

 

Egy hét a Vajdasági vágtáig 
2013. július 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Már csak egy hét van az első Vajdasági Vágtáig, azaz a Nemzeti Vágta előfutamáig. Az 

eseményre július 27-én kerül sor a Zobnaticai Lovardában, és immár a vágtán részt vevő 

lovasok és az általuk képviselt települések végleges listája is összeállt. A legjobb három 

lovas, valamint a Vajdasági Vágta keretében megrendezett nemzetközi futam győztese 

képviselheti majd Vajdaságot és Szerbiát szeptember 20-a és 22-e között a budapesti 

Nemzeti Vágtán. 

 

Magyarkanizsa: Tartalékos tisztek nemzetközi találkozója 
2013. július 21. – Vajdaság Ma 

Hat község, Apatin, Zombor, Hódság, Szabadka, Nagykikinda és Magyarkanizsa tartalékos 

elöljáróinak szervezetei, valamint a Magyar Tartalékos Szövetség Csongrád megyei 

szervezetének képviselői találkoztak szombaton Magyarkanizsán, hogy hagyományos 

találkozójuk keretében véleményt cseréljenek a szervezeteiket érintő legidőszerűbb 

gondokról, és tovább ápolják tíz évvel ezelőtt létrejött kapcsolataikat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15769/Zenta-A-VMSZ-eredmenyesnek-ertekeli-az-elmult-egy-evet.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5676/Korhecz-Elerhetjuk--hogy-2017-ben-tobben-szulessenek--mint-ma.html
http://www.magyarszo.com/hu/2040/kozelet_oktatas/99353/A-zentai-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-is-k%C3%A9relmezi-m%C3%A9g-egy-magyar-gimn%C3%A1ziumi-oszt%C3%A1ly-megnyit%C3%A1s%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2040/kozelet_oktatas/99353/A-zentai-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-is-k%C3%A9relmezi-m%C3%A9g-egy-magyar-gimn%C3%A1ziumi-oszt%C3%A1ly-megnyit%C3%A1s%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2040/kozelet/99346/Egy-h%C3%A9t-a-Vajdas%C3%A1gi-v%C3%A1gt%C3%A1ig.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15777/Magyarkanizsa-Tartalekos-tisztek-nemzetkozi-talalkozoja.html
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Vučević: Alkotmányellenes a vajdasági Statútum 
2013. július 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Az „alkotmányellenes” vajdasági Statútum elfogadásának felelősségével vádolta meg Bojan 

Pajtićot és kollégáit Miloš Vučević újvidéki polgármester. A Statútumot a tartományi 

parlament 2009-ben fogadta el, a szerbiai képviselőház pedig megerősítette e döntést, és 

soha nem nyilvánították azt alkotmányellenesnek. Erre irányuló kezdeményezést a 

Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia nyújtottak be az alkotmánybírósághoz, amely az 

ügyben már tartott meghallgatást. Döntés az év utolsó negyedében várható. 

 

Együtt a magyar vállalkozásokért 
2013. július 19. – Fábián Kata - Kárpátinfo.net  

A közelmúltban tartotta tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 

(KMVSZ). Virág László a KMVSZ újraválasztott elnöke és a visszajelzések szerint jobban 

működik a szervezet az elmúlt évekhez képest, ami köszönhető annak is, hogy 

Magyarországnak jobboldali kormánya van. Tervei között szerepel az 

energiagazdálkodásról kidolgozott program megvalósítása, valamint az elavult géppark 

cseréje. Ehhez össze szeretnék kötni a kárpátaljai és magyarországi vállalkozókat, amivel 

fejlődne a termelés színvonala is. 

 

Tamara Vonta került a Nemzetiségi Hivatal élére 
2013. július 19. – Hidak 

A szlovén kormány csütörtöki ülésén Tamara Vontát nevezte ki a Nemzetiségi Hivatal 

élére. Eddig a kabinetben államtitkári teendőket végzett, ezt megelőzően országgyűlési 

képviselő volt. 
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http://karpatinfo.net/hetilap/gazdasag/egyutt-magyar-vallalkozasokert
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/6710
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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