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Erdélyi politikai szervezetekkel tárgyalt Orbán Viktor 
2012. július 9. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Kelemen Hunort, az RMDSZ 

elnökét és Biró Rozáliát, az SZKT elnökét. A megbeszélésen – amelyen részt vett Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár is – áttekintették 

a romániai helyzetet mind a belpolitika, mind a magyarság vonatkozásában. Orbán Viktor 

az EMNP vezetőségével is tárgyalt. A megbeszélésen a felek közös magyar érdeknek 

nevezték a demokratikus értékek megőrzését Romániában. A hétfői nap folyamán Orbán 

Viktor miniszterelnök, és Semjén Zsolt kormányfő-helyettes, Szász Jenővel, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnökével is tárgyalt. 

 

Semjén: a külhoni magyar oktatási kérdésekben nincs hová hátrálni 
2012. július 9. – MTI 

A külhoni magyar oktatási kérdésekben nincs hová hátrálni, és a magyar iskolákat meg 

kell védeni - jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

Kiemelte: az a jól felfogott érdek, hogy az őszi romániai parlamenti választásokon a 

magyarság minél nagyobb erőt képviseljen. A kereszténydemokrata politikus a Mikó-

ügyben született ítéletet példátlannak nevezte, és hangsúlyozta: nemcsak jogsegélyt, 

hanem minden segítséget megadnak az érintetteknek. 

 

Semjén Zsolt: ismételhessék meg a magyar diákok a felvételit az Újvidéki 
Egyetemen! 
2012. július 9. – MTI 

A magyar kormány megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Újvidéki Egyetem 

jogtudományi karán - az elmúlt tíz évben jól működő gyakorlattól eltérően - a magyar 

diákok magyar nyelven, de szerb nyelvből és irodalomból tehettek csak felvételi vizsgát - 

írta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hétfői 

közleményében. Az esélyegyenlőség biztosítása és a hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetése érdekében a magyar kormány elvárja, hogy az Újvidéki Egyetem jogi kara 

tegye lehetővé a felvételi vizsga újbóli lefolytatását a korábbi évek mintájára magyar 

irodalomból és nyelvtanból. 

 

Navracsics: Elvész a nemzet, amelynek értelmisége elsorvad 
2012. július 9. – MTI, hirado.hu 

Megnyílt a II. Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem. A vasárnapig tartó rendezvényen 

a jog-, a társadalom-, a humán tudományi és informatikai szekciókban mintegy 100 

hallgató vesz részt, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és a Délvidékről. Navracsics Tibor 

a rendezvény megnyitóján elmondott beszédében hangsúlyozta: az a nemzet, amelynek 

értelmisége elsorvad, nyelvét veszti vagy saját maga is elvész. A miniszterelnök-helyettes 
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kijelentette: nekünk, magyaroknak erősnek kell maradnunk, erős értelmiséget kell 

fenntartanunk. 

 

Navracsics: Történelmi lehetőség előtt áll a nemzet 
2012. július 9. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Magyarnak lenni nem csak a nyelv elsajátítását jelenti – jelentette ki hétfőn Navracsics 

Tibor miniszterelnök-helyettes a hétvégi magyar iskolák első világtalálkozójának 

megnyitóján a Balassi Intézetben Budapesten. A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

szerint fontos az is, hogy a nyelvet milyen mértékben tudjuk művelni. 

 

Még júliusban megkapják a támogatást a külhoni magyar diákok 
2012. július 9. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Július végén megkezdődik és várhatóan év végére befejeződik az oktatási-nevelési 

támogatások kifizetése a Szülőföldön magyarul pályázat keretében a magyar nyelvű 

oktatási intézményekben tanuló diákok számára. 

 

Kelemen: az RMDSZ parlamenti csoportjainak tagjai lelkiismeretük szerint 
szavaztak 
2012. július 9. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ képviselői és szenátorai saját lelkiismeretük szerint szavaztak a Traian Băsescu 

felfüggesztéséről szóló parlamenti szavazáson, és a szövetség a jövőben sem kíván állást 

foglalni az egymással konfliktusban álló román pártok egyike mellett sem – olvasható az 

RMDSZ közleményében. 

 

Halál a méltányos elosztásra! 
2012. július 9. – Soós Róbert – manna.ro 

Soós Róbert a Communitas Alapítvány vitatott sajtópályázata kapcsán megjegyzi, hogy 

„mind a méltányos, mind az önkényes, de még a demokratikus elosztást is fölöttébb 

károsnak tartom, és amennyiben nem sikerül kilépni a méltányos-önkényes-demokratikus 

szentháromságból, annyiban igazat kell adnom Borboly Csabának, aki szerint ha senkinek 

sincs rálátása arra, hogy milyen kritériumrendszer szerint osztják szét a támogatást, akkor 

jobb megszüntetni a Communitas Alapítványt”. 

 

Mikó-ügy – Tiltakozás a visszaállamosítás ellen 
2012. július 9. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Tiltakozást kezdeményezett Sánta Imre bikfalvi református lelkész a Mikó-perben született 

ítélet ellen. Péntektől kezdődően egyelőre a hónap végéig – vasárnapot leszámítva – 
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mindennap kettőtől négyig az iskola előtt tüntet a visszaállamosítás ellen, és várja, hogy 

mások is csatlakozzanak hozzá. 

 

Az alpolgármester is román Szászrégenben 
2012. június 9. – Fábián András – szekelyhon.ro 

Hiába mondta Nagy András RMDSZ-es tanácsos, volt városvezető, hogy a 30 százalékot 

kitevő magyarságot illeti meg az alpolgármesteri tisztség Szászrégenben, a román 

tanácsosok semmibe vették kérését. Szászrégen új alpolgármestere Gliga Daniel-Gabriel 

liberális képviselő lett. 

 

Szórványtáborok a közös jövőért 
2012. július 9. – maszol.ro 

Nyári gyerektáborokat támogat Hargita Megye Tanácsa szórványprogramja. A táborok 

célja a kulturális értékek eljuttatása játékos módon, a nemzeti tudatuk erősítése, valamint 

új kapcsolatok létrejötte. 

 

Lemondások és indulatok a vásárhelyi RMDSZ-ben 
2012. július 9. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Indulatokkal és lemondásokkal tarkított ülést tartott hétfőn az RMDSZ marosvásárhelyi 

választmánya. A körzeti elnökök, illetve képviselők kifogásolták a szervezet 

újraszervezésének indoklását. Csegzi Sándor esetéről végül nem döntöttek. 

 

Érdek, képviselet 
2012. július 10. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente arról ír, hogy „az RMDSZ most úgy próbál 

lavírozni, hogy a két oldal közötti konfliktusban a legkevesebb kárt szenvedje el. Egyik fél 

mellett sem foglal állást, nehogy ellehetetlenítse egy későbbi koalíció megkötését. A nagy 

kérdés az, hogy az RMDSZ érdekei egybeesnek-e a romániai magyarok érdekeivel”. 

 

Pénz a megszűnt ÚMSZ-nek 
2012. július 10. – Krónika 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elutasítja azokat a vádakat, miszerint a szövetség által 

működtetett Communitas Alapítvány politikai alapon osztotta el a magyar sajtó részére a 

román költségvetésből juttatott támogatást. Napilapok kategóriában egyébként a 

szaktestület idén a 21 pályázat közül kilencet részesített pozitív elbírálásban. Közülük 29 

ezer lejt kapott például a Hargita megyei önkormányzat tulajdonában lévő Hargita Népe, 

30 ezret a marosvásárhelyi Népújság, 30 ezer lejt a kolozsvári Szabadság, érdekes módon 

pedig 34 ezret az Új Magyar Szó, holott az RMDSZ-hez közeli lap július elsejétől már nem 

jelenik meg nyomtatásban. 
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Épülgetnek a hidak a vállalkozók között 
2012. július 10. – Krónika 

A Kárpát-medence kis- és középvállalkozásai közötti híd kialakítását nevezték a magyar 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott 

Kárpát Régió Üzleti Hálózat elsődleges céljának. A négy helyszínesre tervezett erdélyi 

irodahálózat kiépítése egy hónapja zárult le, a Krónika pedig arra volt kíváncsi, hogy 

milyen tapasztalatokkal járt ez az időszak Kolozsváron, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, 

illetve Székelyudvarhelyen. 

 

A kommunista restauráció ellen 
2012. július 10. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

„A bukaresti fejlemények csak látszólag tűnnek belpolitikai ügynek. Bukarest most sokkal 

inkább egy európai szintű, baloldali–jobboldali, kommunista–antikommunista 

törésvonalat jelenít meg. Hiszen – s ebben egyetértettünk Orbán Viktorral és Semjén 

Zsolttal is – Romániában posztkommunista restaurációs kísérlet zajlik, ahol azt a 

maffiarendszert kívánják visszaállítani, ami két évtizeden át uralta a román politikát” – 

mondta a Magyar Hírlapnak Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. 

 

Victor Ponta dezertőrökre támaszkodik 
2012. július 10. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A román alkotmánybíróság érvényesnek nevezte Traian Basescu államfő felfüggesztését és 

így az ideiglenes államfői feladatokat Crin Antonescu látja el. Angela Merkel német 

kancellár elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Unió egy tagállamában megsértik a 

jogállamiság elvét. Brüsszeli illetékesek párhuzamot vonnak a mostani romániai, valamint 

a 2010-es magyar események között, azonban a romániai események „szédítő sebességgel 

bontakoznak ki.”  

 

Biztosan kerülne a parlamentbe a Híd, az MKP épp kívül rekedne 
2012. július 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kormánypárti Smer egy mostani parlamenti választáson hasonlóan szerepelne, mint 

márciusban, 42,7 százalékos eredménye 81 mandátumot jelentene – derül ki az MVK 

ügynökség legfrissebb felmérésből. A Most-Híd 7,3 százalékot szerezne, az MKP pedig csak 

hajszállal maradna a parlamenti küszöb alatt – 4,8 százalékot mértek a pártnak. 

 

Egyetemi szövetség a miskolci és a kassai egyetemek között 
2012. július 9. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Egy közös tudáscentrum kialakításának céljával együttműködést kötött hétfőn a Miskolci 

Egyetem a Kassai Műszaki Egyetemmel és a Šafárik Egyetemmel. A három egyetem az 

európai oktatási, kutatási térséghez való csatlakozás, valamint a két ország és a határ 
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menti régióik tudományos, kulturális és szellemi felemelkedése, megújulása érdekében 

kötött szövetséget, amely egy közös tudáscentrum kialakítását tűzi ki fő célul. 

 

Kedden ülésezik a szlovák-magyar vegyes bizottság 
2012. július 9. – TASR, hirek.sk 

Július 10-én ülésezik a szlovák külügyminisztériumban az európai ügyek és az euroatlanti 

bővítés kérdésében illetékes szlovák-magyar vegyes bizottság. A keddi tanácskozást Peter 

Javorčík szlovák és Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár vezeti. 

 

Kedden kezdődik a XV. Jászói Nyári Egyetem 
2012. július 9. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

A hagyományőrzést és az anyanyelvi művelődést helyezi előtérbe a kedden kezdődő Jászói 

Nyári Egyetem Szlovákiában. A rendezvényt idén tizenötödik alkalommal rendezik meg a 

Szepsihez közeli Jászón. 

 

A Híd az állampolgársági törvényről 
2012. július 9. – Új Szó Online 

A Híd sajnálatosnak tartja, hogy az alkotmánybíróság arra az időre sem függesztette fel az 

állampolgári törvény vitatott rendelkezéseinek hatályát, amíg azokkal kapcsolatban állást 

nem foglal. A párt ugyanakkor reméli, hogy a kassai taláros testület végül hatályon kívül 

helyezi és alaptörvénybe ütközőnek minősíti a diszkriminatív törvényt. 

 

Budapest barátkozna a Híddal 
2012. július 10. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A magyar kormány átértékelné eddigi viszonyát a Híddal – mondta Németh Zsolt külügyi 

államtitkár múlt héten a hvg.hu-nak. „Még nem láttuk a változás jeleit” – mondta az Új 

Szónak Bugár Béla, a Híd elnöke. Szerinte továbbra sincs kapcsolat a magyar kormány és a 

Híd között. „Ha hajlandók lesznek a váltásra, s arra, hogy tisztességes, egyenrangú 

kapcsolatot építsenek ki, ebben mi partnerek kívánunk lenni. De csak ebben” – fejtette ki 

Bugár. 

 

A közösségteremtés szolgálatában  
2012. július 9. – Kecskés István – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Szombaton a muzslyai Mária Szent Neve plébániatemplomban Kalapis Sztoján atya 

ezüstmiséjét ünnepelték. Az ünnepi szentmisét Német László nagybecskereki 

megyéspüspök celebrálta, az anyaország képviseletében jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a 

KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője. Sztoján 

atyának múlhatatlan érdemei vannak a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 
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megalakításában és a muzslyai Emmausz kollégium létrehozásában és annak 

működtetésében. 

 

Modest Dulić a polgármesterjelölt Szabadkán  
2012. július 10. – Miklós Hajnalka – Magyar Szó 

Kedden tartja első ülését a szabadkai városi képviselő-testület, ahol megválasztják a város 

polgármesterét, alpolgármesterét, illetve a Városi Tanács tagjait is. A Demokrata Párt 

polgármesterjelöltje Modest Dulić lesz. 

 

„A nyugdíjasokon múlik Szerbia boldogsága” 
2012. július 10. – Magyar Szó 

A Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártjának (SZENYP) elnöksége hétfőn négyórás tárgyalás 

után úgy döntött, hogy egyelőre nem írják alá a koalíciós megállapodást, amelyet a Szerb 

Haladó Párt állított össze. A SZENYP a dokumentum tervezetéből hiányolja a felosztást, 

hogy melyik tárca melyik kormányalakító párt fennhatósága alá fog kerülni. 

 

Gordon és Nikolić a leendő kormányról (is) tárgyalt 
2012. július 10. – Vajdaság Ma 

Philip Gordon, az amerikai külügyi államtitkár Belgrádban tartózkodó helyettese hétfőn 

találkozott Tomislav Nikolić szerb elnökkel és a kormányalakítással megbízott Ivica 

Dačićtyal. A szerb elnök és Gordon találkozója mintegy órát tartott. Jelen volt Mary 

Warlick, az Egyesült Államok belgrádi nagykövete, valamint Marko Đurić, a szerb elnök 

tanácsadója, a találkozót követően azonban senki nem nyilatkozott az újságíróknak. 

 

Gordon találkozott Tadićtyal 
2012. július 10. – Vajdaság Ma 

A vasárnap Belgrádba érkező Philip Gordon amerikai külügyi államtitkár helyettes késő 

este elsőként Boris Tadićtyal, a Demokrata Párt (DS) elnökével tárgyalt, a találkozó 

részletei nem ismeretesek. A DS székházában azt mondták, nem adnak ki közleményt. 

 

Az amerikai elvárások súlya 
2012. július 10. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Az új szerb vezetőkkel folytatott megbeszélést Philip Gordon amerikai külügyi államtitkár. 

Elmondta, hogy Washington az egész térség európai integrációján fáradozik, ehhez az 

érintett államok vezetőire is szükség van.  
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Felavatták Szalókán Dr. Soós Kálmán rektor síremlékét 
2012. július 9. – Kárpátalja Ma 

Július 8-án ünnepélyes keretek között avatták fel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola egykori rektorának, Dr. Soós Kálmánnak a síremlékét Szalókán, szülőfalujában. 

Az eseményen megjelent Soós Katalin, az elhunyt özvegye, illetve a többi családtag, Orosz 

Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola elnöke és sokan mások. 

 

Drasztikusan csökken a diáklétszám a magyar iskolákban 
2012. július 9. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A szeptemberi tanévkezdéskor még kevesebb diák ül majd be Horvátország magyar 

tannyelvű iskoláinak padjaiba. Pedig az alacsony lélekszámú közösségben az óvodától az 

egyetemig lehetőség van anyanyelven tanulni. A napokban lezajlott első beiratkozási kör 

adataiból az derül ki, hogy a négy meglévő általános iskolából kettőben idén ősszel nem is 

indul magyar tannyelvű első osztály. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11292-felavattak-szalokan-dr-soos-kalman-rektor-siremleket
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3468-drasztikusan-csoekken-a-diakletszam-a-magyar-iskolakban
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
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/

