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Kijelölték a kettős állampolgársággal foglalkozó meghatalmazottakat 
2012. július 10. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk,  

Kétoldalú fejlesztési projektekről, Szlovákia közelgő EU-elnökségéről, valamint a kettős 

állampolgárság kérdésköréről tárgyaltak az európai ügyekért és az euroatlanti 

integrációért felelős magyar-szlovák vegyes bizottság tagjai kedden Pozsonyban. A magyar 

küldöttséget vezető Németh Zsolt külügyi államtitkár a találkozót „nagyon jó 

hangulatúnak” nevezte. Elmondta: a kétoldalú vegyes bizottságok működése a jövőben új 

lendületet kap. A bizottság egyik első feladataként összefoglalják „a kényes kérdéseket”, és 

ennek alapján ütemezik majd a teendőket. 

 

Aláírták a koalíciós megállapodást  
2012. július 11. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Két hónapos egyezkedés után pont került a szerb kormányalakítási tárgyalások végére: a 

koalíciós megállapodást a Szerb Haladó Párt székházában írta alá Ivica Dačić, Aleksandar 

Vučić, az SZHP ügyvezető elnöke, Jovan Krkobabić, a SZENYP elnöke, Dragan Marković 

Palma, az Egyesült Szerbia elnöke, és Mlađan Dinkić, a Szerbia Egyesült Régiói pártunió 

vezetője. A megállapodásból kiderül, hogy az új kormány nem kívánja elismerni Koszovó 

államiságát, síkra kíván szállni az ott élő szerbek életének normalizálása érdekében. 

 

Tanácskozás a népesedi világnap alkalmából 
2012. július 10. – Felvidék Ma 

A BGA Zrt. Magyarság Háza és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésében 

konferenciára kerül sor a népesedési világnap alkalmából július 11-én. Előadások 

hangzanak el többek közt a Kárpát-medencei magyarság etnikai térszerkezetének 

változásairól Mohácstól napjainkig vagy a Kárpát-medencei magyar népességfejlődéséről a 

migráció és tendenciák tekintetében. 

 

Tárki: a lakosság túlbecsüli egyes magyarországi csoportok arányát 
2012. július 10. – MTI, hirado.hu 

A Tárki által 2011 áprilisa és júniusa között végzett kérdőíves országos, reprezentatív 

kutatásból kiderül, hogy egy átlagos felnőtt szerint Magyarország lakosságának körülbelül 

hetede-ötöde roma, 10-12 százaléka zsidó, illetve ugyanennyi határon túli magyar, 6 

százaléka kínai, 2-2 százaléka arab, illetve afrikai. 

 

További 7-800 millió forintot fordítana a határon túli magyarokra az LMP  
2012. július 10. – MTI, hirado.hu 

A költségvetésben tervezett összegen felül további 7-800 millió forintot fordítana a 

határon túli magyarok támogatására az LMP. A pénzből elsősorban az oktatást, a magyar 

nyelvű sajtót és a fiataloknak szóló zenei programokat finanszíroznák. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120710164217/Kijeloltek-a-kettos-allampolgarsaggal-foglalkozo-meghatalmazottakat.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-11_Alairtak_a_koalicios_megallapodast.xhtml
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/34729-tanacskozas-a-nepesedi-vilagnap-alkalmabol
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/10/08/Tarki_a_lakossag_tulbecsuli_egyes_magyarorszagi_csoportok_aranyat.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/10/15/Tovabbi_7_800_millio_forintot_forditana_a_hataron_tuli.aspx?source=hirkereso
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Az Európai Néppárt ifjúsági szervezete az EP szocialista frakcióvezetőjéhez 
fordul Románia ügyében 
2012. július 10. – Krónika, Szabadság 

Dömötör Csaba, az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének (YEPP) az elnöke Hannes 

Swobodához, az EP szocialista frakcióvezetőjéhez intézett levelében elfogadhatatlannak 

nevezte, hogy a baloldali pártok meggátolták a romániai események napirendre vételét az 

EP legutóbbi plenáris ülésén. 

 

A szavazásra jogosultak több mint fele szükséges az érvényes referendumhoz 
2012. július 10. – Krónika, Szabadság 

Csak akkor lesz érvényes a Traian Băsescu felfüggesztése kapcsán július 29-re kiírt 

népszavazás, ha azon a szavazásra jogosult személyeknek több mint fele leadja a voksát. Az 

Alkotmánybíróság kedden ugyanis úgy döntött a referendumtörvénynek a Szociál-liberális 

Szövetség (USL) kezdeményezte módosításról, hogy az nem sérti az alaptörvényt, 

amennyiben biztosítják a választói névjegyzékben szereplő polgárok legalább felének 

részvételét a referendumon. Ezzel szemben Mircea Dușa parlamenti kapcsolatokért felelős 

miniszter azt állítja: a népszavazást a július 6-án hozott sürgősségi kormányrendelet 

szerint kell lebonyolítani, amely szerint a referendumon a döntéshez elegendő a résztvevők 

többségének egybehangzó véleménye. 

 

Magyari Tivadar: az elméleti középiskolákban a magyar fiatalok több mint 
70%-a sikeresen érettségizett 
2012. július 10. – transindex.ro 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese hétfőn értékelte az idei érettségi 

eredményeket. „Az elméleti középiskolák magyar végzettjei körében az országos szinten 

mért sikeresség megközelíti a 80%-ot, és valamennyi magyar elméleti középiskola 

esetében 70% felett van” - fogalmazott Magyari. Hozzátette, ez a hírek jó oldala, hiszen 

éppen azokról a fiatalokról van szó, akik olyan iskolákba jártak, ahol a sikeres érettségi és 

felsőfokon való továbbtanulás a fő cél. 

 

Viktor és Victor meg a nagy büdös Ká 
2012. július 10. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „a nyugati sajtó azt találgatja, hogy ki a jobb (rosszabb): 

Orbán Viktor vagy Victor Ponta, és hogy Magyarország vagy Románia fog gyorsabban 

belezuhanni az enkezével kiöblösített pöcegödrébe. A nyugati sajtó el van tévedve, mert 

nem látja, hogy a magyar jobboldal és a román baloldal ugyanannak a politikai családnak a 

két, minden hájjal megkent, egymással szoros elvi és gyakorlati kapcsolatban álló tagja”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65290
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65290
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65288
http://itthon.transindex.ro/?hir=29947
http://itthon.transindex.ro/?hir=29947
http://manna.ro/velemeny/viktor-es-victor-meg-a-nagy-budos-ka-2012-07-10.html
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Két kilencedik indul a Téglásban 
2012. július 10. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Bár a középiskolai osztályokba való számítógépes leosztás hivatalos eredményei csak 

hétvégére várhatók, a dévai Téglás Gábor Iskolacsoport vezetőségének előzetes összesítése 

alapján már tudni lehet, hogy a megye egyetlen magyar középiskolájában szeptemberben 

két párhuzamos kilencedik osztály indul. 

 

„Hogy is van ez?” 
2012. július 10. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ korábbi marosvásárhelyi polgármesterjelöltje, dr. Vass Levente szerint a 

mostani az ellentétek kampánya volt a szövetség részéről, hiszen míg a tág közvélemény 

előtt sikerről beszéltek, addig a tagság és a választmány előtt kudarcot emlegetnek. 

 

Visszahívta a kormányfő Ladányi Árpádot a Pénzügyőrség éléről 
2012. július 10. – transindex.ro 

Visszahívta Victor Ponta Ladányi Árpádot a Pénzügyőrség éléről. Ladányi 2010 elejétől, az 

RMDSZ testülete, a Szövetségi Állandó Tanács javaslatára került a pénzügyőrség élére. 

 

Civil tiltakozás a Mikóért 
2012. július 10. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Tucatnyian csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épülete előtt péntek 

óta minden nap tüntető Sánta Imre lelkipásztorhoz. Leginkább a volt mikós diákokat 

háborította fel a buzăui bíróság döntése, hogy az iskola telekkönyvéből törölték a 

református egyház tulajdonjogát, és letöltendő börtönbüntetésre ítélték a restituciós 

bizottság tagjait. 

 

Mit mondott Orbán Kelemen Hunoréknak? 
2012. július 10. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Orbán Viktor legendásan jó viszonyt ápol Traian Băsescuval, ennek ellenére még csak 

sugallni sem próbálta hétfőn Kelemen Hunoréknak, miként járjon el az RMDSZ az államfő 

menesztéséről szóló referendumon. A kormányfő a Fidesz védnökségét élvező EMNP és 

MPP választási leszereplését sem kommentálta. 

 

Konfliktusok az RMDSZ-ben 
2012. július 11. – Krónika 

Eddig szőnyeg alá söpört igazságok kimondásától, a csúcsvezetők megdorgálásától, 

személyes vádaskodásoktól, régebbi lincshangulatok felemlegetésétől, látványos 

kivonulásoktól és lemondásoktól volt hangos a marosvásárhelyi RMDSZ választmányi 

ülése. A tanácskozáson komoly botrányt váltott ki a Maros megyei RMDSZ vezetőinek 

megbízásából a helyhatósági  választások után készült jelentés, amely negatív fényben 

tüntette fel Marosvásárhely legtöbb körzetét. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ket_kilencedik_indul_a_teglasban.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/dr-vass-levente-az-rmdsz-eredmenyeirol-ahogy-is-van-eza
http://itthon.transindex.ro/?hir=29957
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/civil-tiltakozas-a-mikoert
http://maszol.ro/aktualis/mit_mondott_orban_kelemen_hunoreknak_2012_07_10.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65294
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Elköltöztethetik az Adyt 
2012. július 11. – Krónika 

Nincs érvényes bérleti szerződése a nagyváradi Ady Endre Gimnáziumnak. Az iskola 

vezetősége arra vár, hogy az épülettulajdonos katolikus püspökség végre megegyezzen a 

szerződés feltételeiről az önkormányzattal, amely túl nagy bér esetén akár el is 

költöztetheti a tanintézetet.    

 

Kitérő választ adott a pátriárka 
2012. július 11. – Krónika 

Daniel pátriárka ortodox egyházfőnek a hivatala azt tanácsolja Tőkés László EP-

képviselőnek, forduljon közvetlenül a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökséghez 

azokban az ingatlanügyekben, amelyek foglalkoztatják – derült ki a patriarkátus tegnapi 

közleményéből. Az ortodox egyházfő hivatala arra a levélre reagált, amelyben Tőkés 

együttműködést javasolt a pátriárkának az egyházak és etnikumok közötti feszültség 

megelőzése érdekében. 

 

Konvenció nélkül támadják Pontát 
2012. július 11. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Martin Schulz az Európai Parlament (EP) szociáldemokrata elnöke szerint az EU-nak fel 

kell lépnie, ha Romániában sérülnek az európai normák. Az elnök ma találkozik 

Brüsszelben Victor Ponta román kormányfővel, aki rajta kívül további uniós vezetőknek 

fog beszámolni kormánya intézkedéseiről. Eközben Traian Basescu átadta elnöki hivatalát 

Crin Antonescu ideiglenes elnöknek, mivel a román alkotmánybíróság érvényesnek 

nyilvánította a parlament döntését az elnök felfüggesztéséről. 

 

Az RMDSZ védelmében 
2012. július 11. - Aczél Endre - Népszabadság 

Kövér László Magyar Hírlapban megjelent interjújára reagál Aczél Endre, aki több 

szellemi önállóságot várt volna a házelnöktől, mert szerinte az elhangzottak megegyeznek 

Tőkés László és Szász Jenő szavaival. Az RMDSZ amikor kormányon volt a magyarság 

javára politizált. El tudott fogadtatni olyan programokat, amiket a román politikusok ha 

nem lett volna szükség az RMDSZ-re a kormányalakításhoz, szóba sem hoztak volna. 

 

Visszaadnák az állampolgárságot az Egyszerű Emberek 
2012. július 10. – bumm.sk 

Az Egyszerű Emberek négy képviselője törvénymódosító javaslatot dolgozott ki, mely 

révén visszaszerezhetnék szlovák állampolgárságukat azok, akik a Fico-féle ellentörvény 

miatt veszítették el azt. A javaslat szerint azok kaphatnák vissza az állampolgárságukat, 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65297
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65300
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/konvenciok_nelkul_tamadjak_pontat.html
http://nol.hu/velemeny/20120711-az_rmdsz_vedelmeben
http://www.bumm.sk/70798/visszaadnak-az-allampolgarsagot-az-egyszeru-emberek.html
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akik olyan ország állampolgárai lettek, melyben legalább 12 hónapig nyilvántartott 

lakhelyük volt. 

 

Berényi, Bugár, Németh Zsolt és Öllös a krasznahorkai táborban 
2012. július 10. – Új Szó Online, bumm.sk 

Erős közéleti programmal indul szerdán a Gombaszögi Nyári Tábor: az első napon Berényi 

József, az MKP és Bugár Béla, a Híd elnöke, valamint Németh Zsolt magyar külügyi 

államtitkár lesz a vendég. 

 

Állampolgársági törvény: ismét pár hónap csúszás 
2012. július 11. – Veres István – Új Szó 

Eddig majd háromszázan vannak azok, akik a Fico-féle állampolgársági ellentörvény miatt 

vesztették el szlovák állampolgárságukat. Ennek ellenére tovább húzódhat az új módosítás 

elfogadása – a két ország ugyanis jogászokkal keresteti a megoldást. A szlovák és a magyar 

külügyi vegyes bizottság a két ország kettős állampolgársággal kapcsolatos 

megegyezésének kidolgozására Barbara Illkovát és Pákozdi Csabát jelölte ki. 

 

A zoboraljai iskolaalapító 
2012. július 11. – Barta József – Szabad Újság 

Paulisz Boldizsárral, az alsóbodoki magán-szakközépiskola fenntartójával készült interjút 

közölt a Szabad Újság c. felvidéki közéleti hetilap. „Legfőbb célunk, hogy a helyi diákjaink 

itt, a Zoboralján találják meg boldogulásukat, éltessék tovább falvainkat, közösségünket, a 

távolabbról beutazók pedig ugyanezt tegyék saját szülőföldjükön” – mondta Paulisz. 

 

Készül a magyar médiastratégia 
2012. július 11. – Rajkovics Péter – Szabad Újság 

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) Vajdaságban, Pannónián 

tartotta idei értekezletét. A hazaiakon kívül erdélyi, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, 

magyarországi, ausztráliai és felvidéki újságírók az együttműködés és a magyarság 

megmaradásának elősegítéséhez vezető utat keresték. 

 

Három párt alakít kormányt Vajdaságban 
2012. július 11. – Magyar Szó 

Mára már bizonyossá vált, hogy a Szerbiai Szocialista Párt nem lesz tagja a tartományi 

kormánytöbbségnek, miután a Demokrata Párt helyett a Szerb Haladó Pártot választotta 

köztársasági szinten. Az sem számított azonban mindeddig bizonyosnak, hogy a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga része lesz-e az új vezetőségnek. Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője a Magyar Szónak kedden 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/10/berenyi-bugar-nemeth-zsolt-es-ollos-a-krasznahorkai-taborban
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/11/allampolgarsagi-torveny-ismet-par-honap-csuszas
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-11_Harom_part_alakit_kormanyt_Vajdasagban.xhtml
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arról számolt be, hogy a jelenlegi állás szerint hárompárti lesz a tartományi 

kormánytöbbség. 

 

Megalakult a szabadkai önkormányzat 
2012. július 10. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Modest Dulićot választotta meg kedden a városi képviselő-testület Szabadka 

polgármesterévé. Az elkövetkező időszakban ő vezeti és képviseli majd a várost a 

helyettesével, Blaško Stantićtyal (Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége), valamint 

a Városi Tanács kilenc tagjával. 

 

Legyen teljes a kép, kiegyensúlyozott a szemlélet! 
2012. július 10. – RTV Slovenija Hidak 

Az 1940-es évekből a muravidéki embereknek is vannak konkrét és fájó neuralgikus 

pontjai: Hrastovec és Sárvár. Az internálások bűnei nem évülnek el, a borzalmakról 

viszont csakis közösen és a megbékélés jegyében van értelme beszélni. Ezt tették hétfőn 

este a Bánffy Központban történészek, túlélők, tanúságtevők. 
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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.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/

