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A magyar kormány értetlenül áll a Székely-Mikó Kollégium ügyében született 
ítélet előtt 
2012. július 3. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A magyar kormány – bár elismeri és tiszteletben tartja a román igazságszolgáltatás 

függetlenségét – értetlenül áll a Székely-Mikó Kollégium ügyében született ítélet előtt, 

szolidaritást vállal az elítéltekkel, egyben mindent megtesz, hogy a per ügye a legfontosabb 

nemzetközi fórumokig eljusson. Ezt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

és Németh Zsolt külügyi államtitkár közölte hétfőn az MTI-vel. 

 

Kelemen Hunor a történelmi magyar egyházak támogatását kéri a Mikó-per 
ügyében 
2012. július 2. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfői levelében tájékoztatta a történelmi magyar 

egyházak püspökeit a Mikó-per ügyében a Szövetségi Képviselők Tanácsa által vasárnap 

elfogadott állásfoglalásról. „A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében értesítem 

Önt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Mikó-per ügye eljusson a 

legfontosabb nemzetközi fórumokhoz, ugyanakkor széleskörű társadalmi szolidaritás 

kifejezésére kérjük az egyházakat, a civil társadalmat, az egész erdélyi magyar közösséget” 

– áll a levélben. 

 

RMDSZ: nem prioritás a pártalapítás 
2012. július 3. – Krónika 

Az EMNP és az MPP vezetői szerint az RMDSZ-nek nem egy határon túli párt 

létrehozásával kellene foglalkoznia, hanem újra kellene, hogy értékelje partneri viszonyait 

a magyarországi politikai szervezetekkel. „Erről a kérdésről nincs döntés, és a 

közeljövőben nem is lesz, de a gondolat rég érlelődik. Nem kell csodálkozni, ha a 

Felvidéken, a Vajdaságban vagy Erdélyben felvetődik a magyarországi párt alapítása.  Ez 

hosszú folyamat, amellyel nem is az RMDSZ foglalkozna, de az erdélyi képviseletnek 

lehetne Magyarországon is intézményes kerete, egy párt, amelynek a kettős 

állampolgársággal rendelkezők odaadhatják a szavazataikat” – mondta Kelemen Hunor. 

 

Political Capital: keresztülhúzhatja a Fidesz számításait egy határon túliaknak 
Magyarországon bejegyzett párt 
2012. július 2. – MTI, Népszabadság Online 

Ha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) valóban egy Magyarországon 

bejegyzett, a külhoni magyarok érdekeit képviselő pártszövetség alapításába fogna, az 

„keresztülhúzhatja a Fidesz számításait”, a szervezet jó eséllyel pályázna az ötszázalékos 

küszöb átlépésére - írta gyorselemzésében a Political Capital. M
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121922&cim=a_magyar_kormany_ertetlenul_all_a_szekely_miko_kollegium_ugyeben_szuletett_itelet_elott
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121922&cim=a_magyar_kormany_ertetlenul_all_a_szekely_miko_kollegium_ugyeben_szuletett_itelet_elott
http://itthon.transindex.ro/?hir=29845
http://itthon.transindex.ro/?hir=29845
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65053
http://nol.hu/belfold/political_capital__keresztulhuzhatja_a_fidesz_szamitasait_egy_hataron_tuliaknak_magyarorszagon_bejegyzett_part
http://nol.hu/belfold/political_capital__keresztulhuzhatja_a_fidesz_szamitasait_egy_hataron_tuliaknak_magyarorszagon_bejegyzett_part
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Tizenhétezer diák külhoni kiránduláson 
2012. július 3. - Csókás Adrienn, Torkos Matild - Magyar Nemzet 

A Határtalanul! program kezdete óta a közoktatási intézmények harmada pályázott 

külhoni kirándulásra. Csete Örs a program igazgatója elmondta, hogy idén az utazásokra 

435 millió forint áll rendelkezésre és még júliusban is hirdetnek nyerteseket. A legtöbb 

kirándulás a tömbmagyar vidékeket érinti, ezek közül is a legkedveltebb úti cél 

Székelyföld. Kiemelte, hogy az iskolák közötti kapcsolatok ne merüljenek ki ezekben a 

látogatásokban, hanem alakuljon ki folyamatos kapcsolattartás, tanár- és diákcsere, 

valamint szervezzenek közös gyakorlati képzéseket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. július 3-i számában olvasható.) 

 

Feljelentést tett az RMDSZ a craiovai polgármester magyarellenes 
kijelentései miatt 
2012. július 2. – Krónika, transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) tett feljelentést Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára, Lia Olguţa Vasilescu craiovai polgármester a magyar közösséget sértő 

múlt heti kijelentése kapcsán. Az újonnan megválasztott polgármesterasszony három 

craiovai építőtelep meglátogatása után azt nyilatkozta: arra kérte az építőket, hogy ezután 

a városban zajló építkezéseket végző szakmunkások 80 százaléka helybéli legyen, ugyanis 

számára nem normális az a tény, hogy az itt dolgozók magyar nyelven beszélnek egymás 

között, hiszen a crajovaiak pénzén dolgoznak. 

 

Újabb tanácshatározatot kifogásol a Kovászna megyei prefektus 
2012. július 2. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház elnevezéséről szóló tanácshatározatot is 

megtámadta a prefektus. Codrin Munteanu azt kifogásolja, hogy a hivatalos elnevezés 

kétnyelvű: tehát a tanácshatározatot úgy fogadták el, hogy az intézmények hivatalos neve 

„Muzeul Breslelor Incze László Céhtörténeti Múzeum” és „Casa de Cultura Kónya Ádám 

Művelődési Ház”. 

 

Leváltás és átszervezés Maros megyei RMDSZ-berkekben 
2012. július 2. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének tevékenységét július 2-tól öttagú ideiglenes 

bizottság irányítja – céljuk a városi körzetek átszervezése. Ahol szükséges, ott 

személycsere várható, mint ahogy néhány vidéki és kerületi szervezet esetében is. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65052
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65052
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121906&cim=ujabb_tanacshatarozatot_kifogasol_a_kovaszna_megyei_prefektus
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/levaltas-es-atszervezes-maros-megyei-rmdsz-berkekben
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Ultimátum Csegzinek? 
2012. június 2. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

„Csegzi Sándor döntse el, hogy mit akar: marad a polgármester tanácsadója, vagy az 

RMDSZ marosvásárhelyi választmányának elnökeként kíván tevékenykedni” – mondta az 

RMDSZ politikai alelnöke, Borbély László.  

 

Kató: történelmi visszalépés az ítélet 
2012. július 3. – Krónika 

Történelmi visszalépésnek, precedensértékű gesztusnak nevezte Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspökhelyettese a buzăui bíróság döntését, melynek 

értelmében három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte alapfokon annak a restitúciós 

bizottságnak a tagjait, amely a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületét 

visszaszolgáltatta az egyháznak. 

 

És a párbeszéd? 
2012. július 3. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a helyes út az lenne, ha végre beindulna a párbeszéd a 

magyar alakulatok között – legyen szó itthon az RMDSZ és az EMNP, valamint az MPP, 

másrészt az RMDSZ és a Fidesz együttműködéséről –, és akkor tényleg meg lehetne találni 

az egységtörekvés, a közös célok megvalósításának lehetőségeit”. 

 

A magyarországi pártbejegyzés egyelőre csak retorikai fordulat az RMDSZ-
ben 
2012. július 3. – Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ retorikájában bekövetkezett fordulatként értelmezte a határon túliak pártjának 

magyarországi bejegyzésére vonatkozó megnyilatkozásokat Székely István Gergő 

kolozsvári politológus, a romániai Országos Kisebbségkutató Intézet munkatársa. 

 

Két dudás Bukarestben sem fér meg 
2012. július 3. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Egyre súlyosabb méreteket ölt Victor Ponta román miniszterelnök, valamint Traian 

Basescu államfő közötti harc. Ponta szerint mindkettőjüknek egyszerre kellene lemondani, 

hogy új parlamenti- és államelnöki választásokat lehessen kiírni. Teszi mindezt azért, mert 

az újonnan elfogadott választási törvénynek köszönhetően könnyen kétharmados 

többséget is szerezhetne. Toró T. Tibor az EMNP vezetője elmondta, hogy össze fogják 

hívni az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot, ahol a többi magyar párttal megvitatnák 

álláspontjukat az új törvényről.  
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/borbely-csegzi-sandor-dontse-el-mit-akar
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121928&cim=a_magyarorszagi_partbejegyzes_egyelore_csak_retorikai_fordulat_az_rmdsz_ben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121928&cim=a_magyarorszagi_partbejegyzes_egyelore_csak_retorikai_fordulat_az_rmdsz_ben
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/ket_dudas_bukarestben_sem_fer_meg.html
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Magyarok bejövetele 
2012. július 3. - Népszabadság 

A Magyarországon létrehozandó külhoniak pártjának ötletgazdája nyilatkozott a 

Népszabadságnak. Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő elmondta, hogy a hazai politikusok 

már harmadszor korbácsolják fel az érzelmeket, amivel pont a román szavazókat 

mozgósították és a magyar képviseletet gyengítették. Berényi József az MKP elnöke a 

pártalapítással kapcsolatban elmondta, hogy a szlovákiai magyarok csak külső szemlélői 

lehetnének a magyarországi pártnak, mert a kettős állampolgárság nem megengedett 

Szlovákiában. A Most-Híd elnöke Bugár Béla szerint lenne nem tisztességes a magyar 

választókkal szemben, ha azok szólnának bele a magyarországi politikába, akik nem ott 

élnek és nem ott adóznak. 

 

Elérhető az ötszázalékos küszöb? 
2012. július 3. - Lencsés Károly - Népszabadság 

Markó Béla szerint hathatós válasz lenne Kövér László romániai kampányolására, a 

felvetett külhoni magyarok magyarországi pártja. A magyar kormánypártok szinte biztosra 

veszik a külhoni szavazók támogatását, azonban egy külhoni magyar formáció megjelenése 

őket is megzavarhatja. A kormány becslések szerint félmillió új magyar állampolgárral 

számol, akiknek döntő többségére, mint Fidesz szavazókra tekintenek. Markó Béla azt is 

hozzátette, hogy az RMDSZ-nek most sokkal fontosabb feladatra kell összpontosítani és az 

pedig az őszi parlamenti választás, így a pártalapítás egyelőre háttérbe szorul. 

 

A révkomáromi tanácskozásról is szó esett az EP-plenárison 
Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának múlt szerdai révkomáromi ülését 

kifogásolta két szlovák képviselő az EP strasbourgi plenáris ülésén hétfőn, az egyperces 

felszólalások között. Jaroslav Paska, a Szabadság és Demokrácia Európája 

képviselőcsoport alelnöke úgy fogalmazott, hogy a magyar parlament bizottsága a szlovák 

hatóságok megkérdezése nélkül, provokatív találkozót tartott Szlovákia területén. 

 

Anyanyelvhasználati útmutatók a komáromi hivataloknak 
2012. július 2. – bumm.sk 

A tavaly módosított kisebbségi nyelvhasználati törvény egyes rendelkezései csak júliustól 

érvényesíthetőek. Ennek apropóján aktualizált anyanyelvhasználati útmutatót juttattak el 

a komáromi hivatalokhoz az Anyanyelvünkért Polgári Társulás képviselői. 

 

Sötétség a fejekben 
2012. július 3. – Tokár Géza – Új Szó 

„A szlovákiai magyarság hosszú távú fennmaradásának csak egyik feltétele a jó politikai 

képviselet, vagy érdemi ötletek kitalálása. Egy másik fontos, kevesebbet hangoztatott 
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http://nol.hu/belfold/20120703-magyarok_bejovetele
http://nol.hu/belfold/20120703-elerheto_az_otszazalekos_kuszob
http://www.bumm.sk/70536/a-komaromi-tanacskozasrol-is-szo-esett-az-ep-plenarison.html
http://www.bumm.sk/70515/anyanyelvhasznalati-utmutatok-a-komaromi-hivataloknak.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/07/03/sotetseg-a-fejekben


 

 

 

 

 

 
6 

tényező, hogy a két közösség egy hullámhosszra kerüljön, megértse a másik akaratát – és 

ez az, ami a jelenlegi környezetben nem teljesül. A szlovák társadalomban egyre 

mélyebben él az a nézet, hogy a kisebbségek jogállásával komolyabb probléma nincs, aki 

pedig a fennálló helyzeten változtatni szeretne, az minimum gyanús elem.” 

 

Dunán túl 
2012. július 3. – Nagy András – Új Szó 

A Nemzeti Összetartozás Bizottsága révkomáromi ülése kapcsán az Új Szó kommentárja 

írja: „A szlovák reakció eltúlzott volt, de előre kiszámítható. A magyar diplomácia 

pontosan tudatában van annak, hogy mi az, ami a szlovák politikusokat zavarja. Akkor 

meg vajon miért játssza ezt körbe körbe Magyarország? Komolyan nem fontos számukra a 

jó viszony ápolása a szomszédos országok kormányaival? A válasz erre valószínűleg 

egyértelműen a nem. A magyar jobboldali politika és a kormányzat hosszú távon arra van 

berendezkedve, hogy egyszerűen túléljen.” 

 

Nemzeti összetartozás? 
2012. július 3. – Kolek Zsolt – Szabad Újság 

„A Fidesz által irányított nemzetpolitika leginkább kudarcos fejezete a magyar 

kormánypárt szövetségi politikája a határon túli politikai szervezetek körében. (…) A nyílt 

elkötelezettség sértődöttséget szül, ezzel magyarázható az RMDSZ politikusainak 

igyekezete, hogy magyarországi pártot jegyezzenek be, számítva a magyar 

állampolgárságot felvett erdélyiek voksaira. Az ma már nehezen kibogozható, mi volt 

előbb, a sértés, vagy a sértődés, de ott látni 

Markó Bélát a román, és Bugár Bélát a szlovák nemzetállam érveivel azonosulók soraiban, 

legalábbis elgondolkodtató.” 

 

Fico és Bugár egy követ fújnak 
2012. július 3. - Felvidék Ma 

Vasárnap Fico miniszterelnök és Bugár Béla volt a vendége a közszolgálati televízió 5 perc 

múlva 12 című beszélgető műsorának (a fő téma a kormánypárt és az ellenzéki pártok 

külügyekben történő együttműködésének szükségessége, valamint az eurósánc kérdése 

volt). Műsorvezetői kérdésre röviden érintették a MOGY NÖB kihelyezett ülésével 

kapcsolatos helyzetet is. Mindketten egyetértettek abban, hogy a magyar Országgyűlés 

nem járt el korrekt módon, amikor kihelyezett bizottsági ülést tartott Észak-Komáromban. 

 
 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=34620:fico-es-bugar-egy-kovet-fujnak&catid=7:politika&Itemid=10
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Pajtić: a Szerbiai Szocialista Párt számára nincs hely a tartományi 
kormányban 
2012. július 2. – Vajdaság Ma 

A DS egyes, a hatalmi körökhöz tartozó vagy ahhoz közeli tagjai nagyon „dölyfösen és 

felelőtlenül” viselkedtek, s most javában tart a teljesítmények és eredmények felmérése és 

elemzése, jelentette ki Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) alelnöke. 

 

Topolya: Megkezdte munkáját az új önkormányzat 
2012. július 2. – Vajdaság Ma 

A topolyai községi képviselő-testület június 28-án zárult alakuló ülésén megválasztották a 

testület elnökét, a polgármestert és a községi tanács tagjait. Ma már hivatalba léptek, a 

tisztségviselők megkezdték a munkát. 

 

Kétéves az MNT: beszámoló tevékenységéről 
2012. július 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Kétéves a Magyar Nemzeti Tanács. Az évforduló kapcsán elkészítettek egy beszámolót az 

MNT eddigi tevékenységről, amelyet hétfőn mutatott be a sajtónak Korhecz Tamás, a 

tanács elnöke. A Magyar Nemzeti Tanács kétéves tevékenységéről szóló 50 oldalas 

beszámoló 8 fejezetből áll és szándékosan úgy íródott, hogy nincsenek benne minősítések. 

 

Máris marakodik a szerb koalíció 
2012. július 3. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Bár Ivica Dacic a szerb szocialisták kormányalakítással megbízott vezetőjének elmondása 

szerint minden rendben zajlik a koalíció alakítása a kisebb szerb pártokkal és július végéig 

a kabinet leteheti az eskü. Egyes vélemények szerint azonban a pártok komoly feltételeket 

szabtak a koalícióba való belépésre, amit nem biztos, hogy Dacic teljesíteni tud. Ráadásul 

az Egyesült Államokban a koalícióba lépő pártok emberei közül fekete listán szerepelnek 

és azt sem felejtették el, hogy Dacic Milosevic szóvivőjeként kezdte pályáját. 

 

Közel ezren kérvényezték már a magyar állampolgárságot 
2012. július 2. – Új Magyar Képes Újság 

Tavaly január eleje óta Horvátországban közel ezren kérelmezték a kedvezményes 

honosítást. Azóta folyamatosan tartanak eskütételeket Eszéken és Zágrábban is. A magyar 

állampolgárságra mint egyfajta örökségre tekintenek, amely őseik jussán illeti meg őket, és 

örömmel tölt el mindenkit, hogy megérhették, immár az anyaország állampolgáraként 

élhetnek tovább. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13735/Pajtic-a-Szerbiai-Szocialista-Part-szamara-nincs-hely-a-tartomanyi-kormanyban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13735/Pajtic-a-Szerbiai-Szocialista-Part-szamara-nincs-hely-a-tartomanyi-kormanyban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13732/Topolya-Megkezdte-munkajat-az-uj-onkormanyzat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13734/Keteves-az-MNT-beszamolo-tevekenysegerol.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/maris_marakodik_a_szerb_koalicio.html
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3446-koezel-ezren-kervenyeztek-mar-a-magyar-allampolgarsagot
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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.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/

