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Magyarország helyett Románia lesz a téma az Európai Parlamentben? 

2012. július 12. – Erdély Ma, Duna Tv 

Victor Ponta miniszterelnök Brüsszelbe utazott, miután az Európai Bizottság aggodalmát 

fejezte ki a román kormány demokráciaellenes intézkedései miatt. Baraczka Eszter, a Duna 

Tv brüsszeli tudósítója Gál Kingával, az Európai Parlament Állampolgári Jogok, Bel- és 

Igazságügyi Szakbizottságának alelnökével beszélgetett. Gál Kinga, úgy gondolja, minden 

körülmények között ki kell álljanak az erdélyi magyar közösségért, hogy amit elértek, azok 

most ne tűnjenek el ebben a politikai csatározásban és minden fórumon, ahol felmerül a 

jogállamiság kérdése Romániában, ott elmondják milyen sérelmek érik Erdély 

magyarságát. 

 

Berényi és Bugár Gombaszögön: visszafogottság párbeszéd nélkül 

2012.junius.12 - gombaszog.sk 

Először képviseltette magát legfelsőbb szinten a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Most- 

Híd a Diákhálózat által szervezett Gombaszögi Nyári Táborban. A két pártelnök, Berényi 

József (MKP) javaslatára, külön-külön ültek az előadói sátor asztalához. Berényi, döntését 

azzal indokolta, hogy a vitára majd a megyei választások közeledtével kerülhet sor. Vita 

helyett a pártelnökök a márciusi választások óta eltelt időszak összefoglalásra vállalkoztak. 
 

Szeptember 20-án napirenden a Beneš dekrétumok ügye 

2012.jul.13 - felvidek.ma 

"Érdemi, szakmai és nyilvános vita várható szeptemberben" - fogalmazott Bagó Zoltán európai 

parlamenti képviselő, annak kapcsán, hogy július 12-én, csütörtökön sikerült az Európai 

Parlament Petíciós Bizottságának napirendjére vetetni az év elején benyújtott és azóta 

befogadott petcíót. 

 

Az új CFR-s focista, Vass Ádám egy kijelentésével megbotránkozást váltott ki 

2012. július 12. – transindex.ro, Erdély Ma, mno.hu 

Megbotránkoztatta a szaksajtó egy részét Vass Ádám, a CFR focicsapat új tagja. A 

középpályás játékos kijelentette, örül, hogy Kolozsváron, egy magyar városban játszhat. A 

szombati Szuperkupa döntőn a CFR a Dinamóval mérkőzik meg, az ellenfél néhány 

szurkolója előrebocsátotta: egy transzparenssel tiltakozik Vass kijelentése ellen. A 

felháborodást tovább növelte a magyar címert ábrázoló tetoválás, amelyet a 23 éves focista 

a nyakán visel. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122688&cim=magyarorszag_helyett_romania_lesz_a_tema_az_europai_parlamentben_video
http://www.gombaszog.sk/2012/07/12/berenyi-es-bugar-gombaszogon-visszafogottsag-parbeszed-nelkul/
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/34772-szeptember-20-an-napirenden-a-benes-dekretumok-ugye
http://itthon.transindex.ro/?hir=29982
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Negyven magyar mű fordításához járul hozzá a magyar állam 

2012. július 12. – MTI, Felvidék Ma 

Összesen 17,9 millió forint hozzájárulást kap 39 kiadó 33 magyar szerző 40 művének 21 

nyelvre történő fordításához - erről döntött a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és 

Fordítástámogatási Irodájának Szakértői Bizottsága. Az irodához május 31-ig nyújthattak 

be pályázatot olyan külföldi kiadók, amelyek vállalták, hogy az elkövetkező két évben 

újonnan lefordított, magyar műveket jelentetnek meg hazájukban. 

 

Viviane Reding európai bizottsági alelnökhöz fordult Tőkés László 
2012. július 12. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

A sepsiszentgyörgyi Román Nemzeti Bank volt székhelyének jogtalan eltulajdonítása, 

illetve a Székely Mikó Kollégium „visszaállamosítási” kísérlete nyomán kialakult 

helyzetre való fokozott odafigyelést és vizsgálatot kérve fordult Viviane Reding európai 

bizottsági alelnökhöz, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős 

főbiztoshoz Tőkés László EP-képviselő. 

 

Tisztújításra készül a Magyar Polgári Párt 

2012. július 12. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Szeptember végéig rendkívüli tisztújító kongresszust tart a Magyar Polgári Párt (MPP) - 

jelentette be László György, a párt Maros megyei elnöke. Szász Jenő az MTI-nek 

elmondta, minderről hetekkel ezelőtt a választások eredményeit értékelő székelyudvarhelyi 

bővített elnökségi ülésen tárgyaltak, ahol a rossz választási eredmények miatt a párt teljes 

vezetése felajánlotta a lemondását, de azt a jelenlévők nem fogadták el. 

 

Ezután együttműködik Kézdivásárhely és a megyevezetés 

2012. július 12. – Erdély Ma 

Négy év után megtört a jég Kézdivásárhelyen – mondotta Tamás Sándor 

megyetanácselnök a Bokor Tibor polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón. A 

megyei elöljáró és a városvezetés több közös projektet indít útjára, derült ki a beszámolón. 

Az előző önkormányzattal nem sikerült közös nevezőre jutni, most viszont 

Sepsiszentgyörgy mintájára a céhes városban is beindul egy konzultáció, ami a megyei 

tanács és Kézdivásárhely városvezetése között zajlik. 

 
Tőkés: az RMDSZ hatalomból való "kirobbantása" a cél, de addig is 
szövetkezni kell vele 
2012. július 12. – transindex.ro 

Az EMNP Orbán Viktor miniszterelnökkel való hét eleji találkozóján Tőkés László 

kifejtette, hogy az RMDSZ fölényes választási eredményei megtévesztőek, amennyiben azt 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/34763-negyven-magyar-mu-forditasahoz-jarul-hozza-a-magyar-allam
http://itthon.transindex.ro/?hir=29961
http://itthon.transindex.ro/?hir=29961
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65360
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122675&cim=ezutan_egyuttmukodik_kezdivasarhely_es_a_megyevezetes
http://itthon.transindex.ro/?hir=29972
http://itthon.transindex.ro/?hir=29972
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vesszük figyelembe, hogy az önmagát és kudarcos politikáját többszörösen túlélt 

érdekszövetség sikeres szereplése mögött milyen okok állnak. „A román politikai 

struktúrákba bebetonozódott erdélyi „MSZP” „kirobbantása” csak egy olyan fajta 

„választási forradalommal” érhető el, mint a Fidesz–KDNP 2010-béli választási győzelme 

- fogalmazott az EP-képviselő. 

 

Készül a Székely Nemzeti Tanács az Európai Polgári Kezdeményezésre 

2012. július 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A magát köztestületként meghatározó szervezet Székelyföld területi autonómiáját kívánja 

megteremteni s ehhez európai normát elfogadtatni polgári kezdeményezéssel, 

aláírásgyűjtéssel. A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége, élén elnökével, Izsák Balázzsal 

Strasbourgban járt, az Európa Tanácsnál, amely nem Uniós testület ugyan, de emberjogi és 

kisebbségvédelmi ajánlásaival, vizsgálataival, az Unió előszobájának számít. 

 

Biró Zsolt és ifj. Benedek István az MPP parlamenti képviselőjelöltje 

2012. július 12. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az MPP Maros megyében Biró Zsoltot és ifj. Benedek Istvánt indítja az őszi parlamenti 

választásokon – nevezett meg a „háromból kettőt” a párt megyei elnöke, László György. 

„Ha sikerül valamilyen módon megegyeznünk a többi magyar politikai alakulattal, akkor 

lehet, hogy csak két jelöltje lesz az MPP-nek és a többi körzetben mi nem indítunk, hanem 

mást támogatunk. Ha nem egyezünk meg, akkor az összes Maros megyei körzetben lesz 

jelöltünk, azaz nyolc” – mondta László György. 

 

Csip – csup alkuk és a magyar politikai erkölcs 

2012. július 12. – Gál Mária – maszol.ro 

Gál Mária a maszol.ro-n arról ír, hogy „A budapesti forgatókönyveket ismerve, vajmi 

kevés annak a véletlenszerűsége, hogy miközben Németh Zsolt kompromisszumra való 

hajlandóságról beszél, keddre Orbán Viktor magához rendeli az erdélyi magyar pártok 

vezetőt (igaz, külön-külön, szép sorjában, súlyuk és jelentőségük sorrendjében, először az 

EMNP-t, majd az RMDSZ-t és az MPP-t), Kövér gondoskodik az alaphangulatról, és egy 

nappal korábban földbe döngöli az RMDSZ-t. Attól tartok, jó fiú-rossz fiú 

szerepleosztásról van szó, épp arról, amit maga is emleget a túloldalon, de nem ez a 

lényeg, hanem az, hogy mindaddig, míg Kövér László házelnökként, Fidesz alelnökként 

ilyesmiket nyilatkozhat, addig nem várható irányváltás az Orbán-kormány 

nemzetpolitikájában”. 

 

Az EP alapos mérlegelésre szólította fel Romániát Verespatak ügyében 

2012. július 12. – Erdély Ma, MTI 

A romániai hatóságoknak minden körülményt mérlegelniük kell, mielőtt döntést hoznak a 

verespataki aranykitermelés beindításáról, és tiszteletben kell tartaniuk az EU valamennyi 

idevonatkozó irányelvét – áll abban a jelentésben, amelyet az EP petíciós bizottsága 

csütörtökön fogadott el Brüsszelben a testület romániai tényfeltáró látogatásának 

eredményeiről. 

http://erdely.ma/autonomia.php?id=122664&cim=keszul_a_szekely_nemzeti_tanacs_az_europai_polgari_kezdemenyezesre_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/biro-zsolt-es-ifj-benedek-istvan-az-mpp-parlamenti-jeloltje
http://maszol.ro/velemeny/csip_csup_alkuk_es_a_magyar_politikai_erkolcs_2012_07_12.html
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=122700&cim=az_ep_alapos_merlegelesre_szolitotta_fel_romaniat_verespatak_ugyeben
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Hogy kéne szlovákra tanítani a magyar gyerekeket? 
A pozsonyi Pravda napilap összeállításából kiderül, hogy a szlovákiai magyar 

pedagógusok szerint több kommunikációt, és kevesebb irodalmat kellene tanítani a magyar 

gyerekeknek a szlovákórákon. Módszertani változtatásra lenne szükség, idegen nyelvként 

kellene oktatni a szlovákot. 
 
A. Nagy az Új Szó Stúdióban: semmit sem szeretnék vakon aláírni 

2012. július 13. – Új Szó 

Legkésőbb októberre elkészülhet az a jogszabálytervezet, amely rendezheti a kétnyelvű 

feliratozást a vasúton és a közutakon is – jelentette ki A. Nagy László, aki az Új Szó 

Stúdiójának vendége volt a Gombaszögi Nyári Táborban. A kisebbségi kormánybiztos 

szerint egy kérdésben nem született még egyezség a kormányhivatal és a biztosi hivatal 

között, ez pedig a kisebbségi kulturális támogatások elosztásának hatásköri kérdése. „Nem 

szeretnék vakon aláírni olyasmit, amit mások döntöttek el” – mondta A. Nagy. 
 

Híd: Fico bizonyította, hogy nem tudja teljesíteni a választási ígéreteit 
2012. junius 13.  - ujszo.com 

A kormány első 100 napja a bizonyíték arra, hogy Fico nem tudja teljesíteni választási 

ígéreteit – állítja a Híd sajtóközleménye. Bugárék szerint a Smer azt ígérte a kampányban, hogy 

nem emelik az adókat, és hogy nem fogják újabb adókkal terhelni a középosztályt és a 

szegényeket. De ezt nem sikerült teljesíteni. 

 
A VMSZ nem csatlakozik a Dačić vezette kormányhoz 

2012. július 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elfogadja Ivica Dačićnak, a Szerbiai Szocialista 

Párt (SPS) vezetőjének meghívását, és tárgyal a kormányalakítással megbízott politikussal, 

de nem lesz tagja a kormánykoalíciónak - nyilatkozta a Politika című napilapnak Pásztor 

Bálint, a VMSZ parlamenti frakcióvezetője. 

 

„Az első szerb kormány”  
2012. július 13. – Magyar Szó 

Dragan Marković Palma, az Egységes Szerbia elnöke bejelentette, hogy a köztársasági 

kormány július 23-án fog megalakulni. Palma örömének adott hangot, hogy pártja, 

valamint a Szerbiai Szocialista Párt és a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja ismét 

meghatározó szerepet játszanak a kormányalakításban. 

 

Erőltetett összefüggés 
2012. július 13. – Magyar Szó 
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http://www.bumm.sk/70873/hogy-kene-szlovakra-tanitani-a-magyar-gyerekeket.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_Az_elso_szerb_kormany.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_Az_elso_szerb_kormany.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_Eroltetett_osszefugges.xhtml
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A Tartományi Képviselőház szerdai ülésén megalakult az új összetételű, tizenegy 

titkársággal rendelkező tartományi kormány, melynek élén a következő négy évben is 

Bojan Pajtić áll majd. A koalíciós megállapodás értelmében, igazodva a vajdasági 

választások eredményeihez, a demokratáknak jutott a legtöbb titkárság, összesen nyolc, két 

titkárságot vezet majd a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, egyet pedig a Vajdasági 

Magyar Szövetség. 

 

A püspök nem változtatja meg döntését 
2012. július 13. – Magyar Szó 

Csütörtökön három busszal érkeztek Szabadkára Péterrévéről katolikus hívők, hogy 

személyesen adják át msgr. dr. Pénzes János püspöknek azt a 2700 aláírást, amivel Balcsák 

Szilárd plébános Péterrévén maradását támogatják. 

 

Botrányos politikai döntés 
2012. július 13. – Magyar Szó 

Enyhén szólva is botrányos a Szerbiai Alkotmánybíróság Vajdaságra vonatkozó döntése, 

amellyel még inkább megkérdőjelezték tartományunk autonóm jogát státusának 

rendezésére – hangzott el csütörtökön Újvidéken a IV. Vajdasági Konvenció 

sajtótájékoztatóján. 

 

Parlament elé kerül a Vajdaság hatásköreiről szóló törvény 
2012. július 13. – Magyar Szó 

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreiről szóló törvény alkotmányellenesnek 

nyilvánított rendelkezéseit módosítani kell, hogy a Szerbiai Képviselőház elfogadhassa 

ezeket – magyarázta csütörtökön Slavica Đukić-Dejanović volt házelnök, hangsúlyozva, 

hogy a módosított jogszabályt először a Tartományi Képviselőháznak kell megvitatnia, 

majd ezután kerül a köztársasági parlament elé. 

 

SZRP: be kell zárni Vajdaság brüsszeli irodáját! 
2012. július 12. – Pannon RTV 

2011 októberében nyílt meg Vajdaság brüsszeli irodája. Az iroda célja, hogy minél több 

EU-s támogatást szerezzen a tartománynak, ezzel segítse a gazdaság fejlődését, a politikai 

érdekek megvalósulását. Ez egy óriási lehetőség a tartomány számára, mondta Egeresi 

Sándor, a Vajdasági Parlament akkori elnöke. Az Alkotmánybíróság kedden közzétett 

döntése azonban kimondja: Vajdaságnak nem lehet irodája Brüsszelben. 

 

Belgrádi ütés a Vajdaság önállóságára 

2012. július 13. – J. Garai Béla – Magyar Hírlap 

Semmibe vették a Vajdaság évszázados hagyományait, így kommentálják Újvidéken a 

tartományi hatásköri törvény rendelkezéseit megsemmisítő alkotmánybírósági döntést. A 

Magyar Nemzeti Tanács jogosítványai nem kerültek veszélybe, mivel ezekre más 

törvények vonatkoznak, mint a most megsemmisítettek. 

 

 

http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_A_puspok_nem_valtoztatja_meg_donteset.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_A_puspok_nem_valtoztatja_meg_donteset.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_Botranyos_politikai_dontes.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_Parlament_ele_kerul_a_Vajdasag_hataskoreirol_szolo.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=10384
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/belgradi_utes_a_vajdasag_onallosagara.html
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Döntéskényszerben az ukrán vezetés 
2012. július 13. – Szalontay Mihály – Magyar Hírlap 

Viktor Janukovics ukrán elnök tegnap Jaltában fogadta Vlagyimir Putyin orosz államfőt. A 

két ország kapcsolatai fordulóponthoz érkeztek, hiszen Kijev nem halaszthatja tovább azt a 

döntést, hogy Moszkvához vagy inkább Brüsszelhez közeledik-e. Az orosz nyelvnek 

regionális státust biztosító Janukovics az ország kettészakadását kockáztatja, ha tovább 

közeledik Moszkvához. 
 

 

Konszenzus a fontos kérdésekben 
2012. július 12. – RTV Slovenija 

A szlovén belügyminisztérium illetékeseivel találkoztak Ljubljanában a két őshonos 

nemzeti közösség képviselői. A választói névjegyzékkel kapcsolatos kérdés került 

terítékre. Ezen kívül a két nemzeti közösség képviselői a találkozót kihasználták az 

általános nemzeti törvényről szóló egyeztetésre is. 
 

 

Delegáció a népcsoporttörvényért 
2012. július 12. – Volksgruppen 

Hétfőn a horvát fővárosban, Zágrábban járt az Ausztriai Népcsoport Centrum delegációja, 

ahol politikai vezetőkkel tárgyaltak az ausztriai magyar, horvát és szlovén népcsoportok 

helyzetéről és a változtatások előtt álló népcsoporttörvényéről. A magyar népcsoportot 

Plank József képviselte. 
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/donteskenyszerben_az_ukran_vezetes.html
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4322
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/168036/
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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   
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