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Az ártatlanságot csak egyszer lehet elveszíteni - Pásztor István a szerbiai magyar politikáról 

2012. július 14. – atv.hu 

A Heteknek adott interjújában Pásztor István többek közt arról is beszélt, hogy a VMSZ 

miért nem lép be a formálódó új szerb kormányba: „Egy többségi párt talán megtehetné 

ezt, de egy kisebbségi biztosan nem, mert ezzel összetörnénk a rólunk kialakult képet, 

hogy a magyarok megbízhatóak, korrektek. Nikolicsék és a szocialisták részéről továbbra 

is nyitva áll a lehetőség, hogy belépjünk a kormányba, ráadásul olyan árat kérhetnénk 

cserébe, amit nem szégyellünk. Ha azt mondanám, hogy kell két tárca, azt is megkapnánk, 

annyira szükségük van a mi öt mandátumunkra a többséghez. Ez azonban olyan, mint a 

szüzesség, csak egyszer lehet elveszíteni, és meg kell várni a pillanatot, amikor érdemes.” 

 

Három kisebbségi jogi javaslatot kíván benyújtani az Európai Bizottsághoz az 

autonómiatanács 

2012. július 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI pannonrtv.com, Szabadság 

Három, a kisebbségi jogokról szóló javaslatot kíván benyújtani az Európai Bizottsághoz 

(EB) a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT). Erről döntöttek a testület 

budapesti ülésén, amelyen 12 tagúra bővült a szervezet, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) felvételével. Javaslatot készített az EMNP mellett az RMDSZ és a Székely 

Nemzeti Tanács. A dokumentumok benyújtására az európai polgári kezdeményezésről 

szóló uniós rendelet ad lehetőséget, április 1-je óta. 

 

Más minőség a Híd és az MKP Budapestről nézve 

2012. július 16. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„A magyar kormány számára a Híd mindenféleképpen olyan politikai tényező, amellyel 

számolunk. Fontosnak tartom, hogy kedden a szlovák kormány kisebbségi 

kormánybiztosával hivatalosan is felvettem a kapcsolatot. Ettől természetesen eltérő 

minőségű kapcsolat az, melyet az MKP-val ápolunk. Hiszen az MKP egy nemzeti alapon 

szerveződő politikai erő, ilyen értelemben a szlovákiai magyarságnak ők a legitim 

képviselői” – mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár az Új Szónak. 

( Az interjú az Új Szó mai számában olvasható) 

 

Önállóan indul a választásokon a KMKSZ 
2012. július 15. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) rendületlenül, politikai ellenfeleinek 

mesterkedése ellenére kitart amellett, hogy a magyar egyéni választókörzet szétszabdalása 

után is elindítsa a kárpátaljai magyarság érdekeit megjeleníteni hivatott képviselőjelöltjeit 

az ősszel esedékes parlamenti választásokon – hangzott el a KMKSZ Választmányának 

ülésén, amelyre Bustyaházán került sor. 
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Hende: Ez olyan volt, mint a 6-3-as győzelem 

2012. július 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az első magyar óceánátrepülés egy ügy mellé állította a világ magyarságát - jelentette ki 

Hende Csaba honvédelmi miniszter Endresz György és Magyar Sándor történelmi 

repülésének 81. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Bicskén. A két hadpilóta 

célja az volt, hogy felhívják a világ figyelmét Trianon igazságtalanságára. 

 

Az RMDSZ szerint Tőkés félretájékoztatta az Európai Néppártot 
2012. július 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken levélben tájékoztatta a romániai helyzettel 

kapcsolatos álláspontjáról az Európai Néppárt (EPP) vezetőit, miután Tőkés László európai 

parlamenti képviselő Kelemen megfogalmazása szerint „több megtévesztő szándékú 

levelet” tett közzé az RMDSZ-ről és annak politikai cselekedeteiről. 

 

Elemzők: ne mossák össze a magyar és a román helyzetet! 

2012. július 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Alapvető különbség Magyarország és Románia között, hogy a magyar kormány 

kétharmados választási győzelemmel került hatalomra, a román koalíció azonban 

háttéralkuk eredményeként – mutattak rá elemzők a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban, 

hogy az Európai Unió vezető illetékesei a jogállamiság biztosítását célzó intézkedésekre 

sürgették Victor Ponta miniszterelnököt Brüsszelben. 

 

Az erdélyi magyarság sem tudja távol tartani magát a belpolitikai csatától 

2012. július 13. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Az erdélyi magyarságnak aligha sikerül távol tartani magát a román pártok egyre durvább 

hatalmi harcától, amely az államfő leváltásáról kiírt népszavazásban csúcsosodik ki – 

állították az MTI által megkérdezett erdélyi elemzők. 

 

Minden IX. osztály elindul a Csikyben 

2012. július 13. – Kiss Károly – Nyugati Jelen 

Péntek kora délután tették közzé a VIII.-osok képességvizsgái utáni országos számítógépes 

kihelyezés eredményeit. Ezek szerint az aradi Csiky Gergely Főgimnázium meghirdetett 

valamennyi osztálya beindulhat a 2012–2013-as tanévben. 

 

A többnyelvűség támogatásának fokozását kéri Sógor Csaba 

2012. július 15. – Erdély Ma 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő levélben fordult Androulla Vassiliou-hoz, az 

Európai Bizottság oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért, ifjúságért és sportért felelős 

biztosához. Levelében a képviselő üdvözölte az Erasmus Mindenkinek (Erasmus for All – 
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http://mno.hu/belfold/hende-ez-olyan-volt-mint-a-6-3-as-gyozelem-1092147
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65396
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122743&cim=elemzok_ne_mossak_ossze_a_magyar_es_a_roman_helyzetet_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122766&cim=az_erdelyi_magyarsag_sem_tudja_tavol_tartani_magat_a_belpolitikai_csatatol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/minden_ix_osztaly_elindul_a_csikyben.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122851&cim=a_tobbnyelvuseg_tamogatasanak_fokozasat_keri_sogor_csaba
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E4All) című EU-s program kezdeményezését, és kiemelte a benne foglalt számos, a 

nyelveket kulcsfontosságú elemként kezelő és a többnyelvűséget bátorító javaslat 

fontosságát. 

 

Ciprian Dobre: az Európai Unió vezetői beleavatkoznak Románia belügyeibe 

2012. július 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az Európai Unió vezető politikusai pont olyan durván beleavatkoznak Románia 

belügyeibe, mint a Fideszes politikusok tették azt az önkormányzati választások, illetve a 

Nyirő József újratemetési kísérlete idején – állította sajtótájékoztatóján a Liberális Párt 

Maros megyei szervezetének elnöke. 

 

Harc a magyar tábláért 

2012. július 16. – Krónika 

Számos ígéret, egyezség és döntés ellenére a mai napig sem helyezték ki Marosvásárhely 

egykori városházának a falára azt a magyar nyelvű márványtáblát, amellyel a ’89-es 

forradalom hőseinek állítottak volna emléket. 

 

Čaplovič hajthatatlan Selye-ügyben 
2012. július 13. – Veres István – Új Szó, MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Hiába kért 2014-ig haladékot a rektor, a komáromi Selye János Egyetem Dušan Čaplovič 

oktatási miniszter szerint januártól főiskola lesz. A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos 

szerint szakmai döntésről van szó, amelyből nem kell politikai ügyet csinálni. A. Nagy 

hozzátette: elképzelhetőnek tartja azt, hogy egyes érdekképviseleti szervezetek politikai 

döntésként értékelik majd. 

 

Petíciós eljárást kezdeményeznek az állampolgársági törvény miatt 

2012. július 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Hamarosan petíciós eljárást kezdeményez Szlovákia ellen az Európai Bizottságnál Lomnici 

Zoltán a szlovák állampolgársági törvény miatt - közölte az MTI pozsonyi irodájával az 

Emberi Méltóság Tanácsának elnöke pénteken. A petíciós eljárás alapján - amennyiben 

Brüsszel annak jogi érvelését jóváhagyja - kötelezettségszegési eljárás indulhatna 

Szlovákia ellen. 

 

Az EP bizottsága szeptemberben megvitatja a Beneš-dekrétumokat 

2012. július 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk  

Az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága úgy döntött, hogy szeptember 20-án  

megvitatja a Beneš-dekrétumok elleni beadványt. „Érdemi, szakmai és nyilvános vita 

várható szeptemberben” - nyilatkozott Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő a csütörtöki 

döntés kapcsán. A képviselő ez év elején karolta fel a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatát 

szorgalmazó civilek törekvéseit. 

 

Kik a szlovákiai magyarok, és miért fogynak? 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122882&cim=ciprian_dobre_az_europai_unio_vezetoi_beleavatkoznak_romania_belugyeibe
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/15/kik-a-szlovakiai-magyarok-es-miert-fogynak
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2012. július 14. – Fiala János – Új Szó 

A „Ki a magyar?” vitához született legújabb cikkben Fiala János arra keresi a választ, hogy 

milyen folyamatok vezetnek a szlovákiai magyarok létszámának folyamatos 

csökkenéséhez. 

 

Csáky Pál: A szlovákiai magyarokkal mindent meg lehet etetni? 

2012. július 15. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Most-Híd és a Robert Fico vezette Smer viszonyával foglalkozik jegyzetében Csáky Pál. 

„Úgy néz ki, A. Nagy László és a Most kezdik sejteni, mibe léptek akkor, amikor Ficóval 

fű alatti koalícióra léptek” - fogalmaz az MKP politikusa. Az egyetlen felvidéki magyar 

egyetem várható leminősítésével kapcsolatban rámutat: Čaplovič oktatási miniszter 

egyszerűen kirúgta A. Nagy Lászlót, amikor az a Selye Egyetem számára haladékért ment 

alkudozni a minisztériumba. 

 

Kevesebb magyar egyetemista 

2012. július 16. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A felsőoktatási törvény módosításának eredményeként kevesebb lesz a magyar 

egyetemista. Az ok: a miniszter csökkenteni akarja a nem műszaki és természettudományi 

szakokon tanuló diákok számát. A magyar nyelvű képzés túlnyomórészt humán szakokon 

elérhető. 

 
Megszületett a nagykoalíció Zentán 

2012. július 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

A zentai Városházán a Vajdasági Magyar Szövetség, a Demokrata Párt, a Szerbiai 

Egyesült Régiók és a Szerbiai Egyesült Nyugdíjas Párt–Szerbiai Szocialista Párt koalíció 

képviselői péntek este ünnepélyes keretek között írták alá azt a koalíciós szerződést, amely 

alapján az elkövetkező időszakban közösen fogják vezetni a községet. 

 

Ezerszer is leírhatják! 

2012. július 13. – Virág Árpád – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Pásztor István, a VMSZ vezetője és a tartományi képviselőház elnöke az 

Alkotmánybíróság vajdasági hatáskörökkel kapcsolatos döntésére reagált a Vajdaság 

Mának adott interjúban: „Nemcsak a vajdaságiak számára nagy csapás ez, hanem az egész 

ország számára is. Arra kell ugyanis rádöbbennünk, hogy egy hatalmas pofont kaptak azok 

a folyamatok, melyeknek a megvalósulásában az elmúlt egy évtizedben reménykedtünk: 

konkrétan a decentralizációban, a döntéshozás alacsonyabb szintekre történő lehozásában, 

a pénzek visszajuttatásában oda, ahol azokat megtermelték, az igazságosság elvében”. 

 

A Velencei Bizottság is véleményezheti az Alkotmánybíróság döntését 

2012. július 13. – pannonrtv.com 

Szerbiának tisztában kell lennie azzal, hogy az Európai Unió a csatlakozást megelőző 

időszakban figyeli az ország belső ügyeit – véli Józsa László jogász. Hozzátette, 
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politikailag alaposan motivált határozatot hozott az Alkotmánybíróság. Míg a felszínen 

jogi vita folyik, addig valójában a szerb politikai köztudatban a központosító és a 

decentralizációs opció között folyik a harc. 

 

Dačić: a kormány korrekt lesz Vajdaság autonómiájához 

2012. július 14. – pannonrtv.com 

Felesleges mesterséges ellentéteket szítani Vajdaság és Szerbia között – jelentette ki Ivica 

Dаčić. A miniszterelnök-jelölt az Alkotmánybíróság döntésére úgy reagált, hogy a 

jövendőbeli kormánynak korrekt lesz a viszonya a tartomány autonómiájához. Az SZSZP 

elnöke hozzátette azt is, hogy ez azonban csak addig terjed ki, amíg a decentralizációs 

törekvések nem sértik a törvényeket és az ország alkotmányát. 

 

Erősödhet a vajdasági autonómia támogatása 

2012. július 14. – Nyilas Gergely – Népszabadság 

Igazi EU-hívőként jellemezte Szerbia elnökét Ivica Dacsics. A kormányfői szék 

várományosa szerint Tomiszlav Nikoliccsal Szerbia továbbra is céljának tekinti az EU-

tagság elérését. A választások után kialakult politikai helyzet egyik hozadéka lehet 

Vajdaság pozíciójának megerősödése Belgráddal szemben. A tartományban ugyanis még 

mindig az országosan ellenzékbe szorult DS dominál, így a pártnak lényegében ez a terület 

vált hátországává. 

 

Hétfőtől pályázhatnak az egyetemisták az MNT ösztöndíjára 

2012. július 13. – panonrtv.com 

Hétfőtől jelentkezhetnek a diákok a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjpályázatára. A kiírásra azok jelentkezhetnek, akik először nyertek felvételt 

felsőoktatási intézmény első évfolyamára Szerbia területén megvalósuló akkreditált 

szakfőiskolai, akadémiai alap-, illetve osztatlan képzésre, és az általános vagy középiskolát 

magyar nyelven végezték. 

 

 
Koalíciós szakadás a nyelvtörvény miatt? 

2012. július 13. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

Nemcsak a kijevi parlamentben, hanem a kárpátaljai megyei tanácsban is heves vitát 

váltott ki a nyelvtörvény. A kérdés alaposan megosztotta az eddigi nagykoalíciót: a Régiók 

Pártja mellette, a Jedinij Centr (JC) ellene érvelt. Az UMDP nevében Medvigy István 

kifejtette: a nyelvtörvénnyel a kárpátaljaiak csak nyernek, végre jogi keretek közé foglalják 

a kisebbségek nyelvhasználatát, ami megnyugtatóan rendezheti az anyanyelvi oktatásban 

időről időre felbukkanó problémákat is. 

 

Kismartonban a nyári egyetemesek 
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2012. július 15. – volksgruppen.at 

A Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének 

Finnugor Tanszéke és a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészkarának Uralisztikai 

Tanszéke idén 9. alkalommal rendezi meg közös nyári egyetemét osztrák ill. magyar 

egyetemi és főiskolai hallgatók számára. 
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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.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/

