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A magyar kormány barátságtalan gesztusként értékeli Ponta 
megnyilvánulását 
2012. július 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Magyarország kifejezetten barátságtalan gesztusként értékeli azt, ahogyan Victor Ponta 

román kormányfő az elmúlt két év magyar kormány politikáját minősíti. „Két éven 

keresztül a magyar és a román kormány között ígéretesen alakult a viszony. Egy nagyon is 

baráti együttműködés tanúi voltunk s ez mindenki, a térség, a két ország polgárai és 

különösen a nemzeti kisebbségi közösségek javát szolgálta” – értékelte Németh Zsolt az 

előző bukaresti jobbközép kormánnyal kialakított viszonyt. Majd emlékeztetett rá, hogy 

Romániában a baloldali koalíció választás nélküli hatalomra jutása épp a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatási karának a meghiúsítását célzó 

bizalmatlansági indítvánnyal kezdődött. 

 

RMDSZ: mindenki szavazzon lelkiismerete szerint! 
2012. július 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, MTI 

„A magyar emberek számára az RMDSZ azt tudja javasolni, amit a parlamenti 

képviselőinek: szavazzanak saját lelkiismeretük szerint!” - közölte álláspontját a szövetség 

a Traian Băsescu leváltásával kapcsolatos július 29-i referendum kapcsán. A közlemény 

hangsúlyozza: az Alkotmánybíróság döntését nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

ugyanakkor a népszavazáson is fontos a jelenlét, fontos, hogy éljünk állampolgári 

jogainkkal. 

 

Új tévécsatornát indít Romániában az RTL Klub 
2012. július 17. – Krónika 

Új tévécsatorna indítására kapott engedélyt Romániában a Magyar RTL Televízió Zrt. A 

magyar nyelvű RTL II nevű csatorna műsorai a tervek szerint szeptembertől lesznek 

láthatók Románia, Magyarország, Szlovákia és Szerbia területén. 

 

Megduplázódott a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása elleni tüntetés 
2012. július 17. – Erdély Ma, Háromszék 

Lassan már a százhoz közelít azoknak a száma, akik a Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosítása ellen tíz napja tüntető Sánta Imre bikfalvi lelkészhez csatlakoztak. 

 

Mikó-ügy: Redinghez fordult Sógor és Winkler 
2012. július 17. – maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Viviane Reding, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa elé terjesztette kedden levélben 

Winkler Gyula és Sógor Csaba a Mikó-ügyet. Az RMDSZ európai képviselői arra hívták fel 

az EU döntéshozójának figyelmét, hogy a Székely Mikó kollégium ügyében született 
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http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=123021&cim=a_magyar_kormany_baratsagtalan_gesztuskent_ertekeli_ponta_megnyilvanulasat_audio
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=123021&cim=a_magyar_kormany_baratsagtalan_gesztuskent_ertekeli_ponta_megnyilvanulasat_audio
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65471
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65475
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123041&cim=megduplazodott_a_szekely_miko_kollegium_visszaallamositasa_elleni_tuntetes
http://maszol.ro/aktualis/miko_ugy_redinghez_fordulnak_winklerek_2012_07_17.html
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igazságtalan alapfokú bírósági ítélet is bizonyítja: Romániában halaszthatatlan az 

igazságszolgáltatás mélyreható reformja. 

 

Nem költözik az Ady Gimnázium 
2012. július 18. – Krónika 

A jelenlegi épületben működhet tovább a nagyváradi Ady Endre Gimnázium, miután a 

római katolikus püspökség beleegyezett abba, hogy az önkormányzat kisebb bérleti díjat 

fizessen a Fő utcai ingatlan használatáért. Ovidiu Mureșan alpolgármester tegnap 

jelentette be, hogy az önkormányzat és a püspökség közötti hétfői tárgyalásokat követően 

Böcskei László megyés püspök átiratban jelezte: beleegyezik abba, hogy 40 százalékkal 

csökkenjen a bérleti díj. 

 

Mikó-ügy: közös fellépést kérnek 
2012. július 18. – Krónika 

Közös fellépést kér az országban működő összes felekezettől a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium ügyében a Romániai Református Egyház Zsinata. Az egyházi testület 

pénteki ülésén állásfoglalást fogadott el az ügyben, melyben megbotránkozásának ad 

hangot a kollégium ügyében született bírósági döntés miatt. 

 

Németh Zsolt együttműködési hajlandóságot tapasztal Pozsony részéről 
2012. július 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Németh Zsolt szerint biztatóak a jelek az együttműködésben a Fico-kormánnyal. A cél az, 

hogy fennmaradjon az előző szlovák kabinettel kiépített párbeszéd. A külügyi államtitkár 

erről a Rákóczi Szövetség által rendezett Kárpát-medencei történelemtanárok táborában, 

Gyöngyösön beszélt. Németh szerint meghökkentő változást jelent a Fico-kabinet részéről 

tapasztalható együttműködési hajlandóság a közös érdekek mentén, Magyarország érdeke, 

hogy ebből gyakorlati eredmények származzanak. 

 

Elkészült a szlovák-magyar szakszótár 
2012. július 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Még Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes hivatali idejében, 

tavaly ősszel kezdték el azon szótárak készítését, melyek a szlovák közigazgatási 

szakkifejezések magyar, ruszin és roma nyelvű megfelelőjét tartalmazzák. A. Nagy László 

kisebbségügyi kormánybiztos kedden jelentette be, hogy az interneten hétfőtől már 

elérhető a szlovák-magyar és a szlovák-ruszin szótár, a szlovák-roma verzió pedig 

csütörtöktől lesz elérhető. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120717163241/Nemeth-Zsolt-egyuttmukodesi-hajlandosagot-tapasztal-Pozsony-reszerol.html
http://www.bumm.sk/71016/elkeszult-a-szlovak-magyar-szakszotar.html
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Megjelentek a magyar feliratok a dunaszerdahelyi Lidl-ben 
2012. július 17. – bumm.sk 

Magyar óriásplakátok is megjelentek a Lidl dunaszerdahelyi üzletében - tudatta a 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom. 

 

Pozitívra hangszerelt együttműködés 
2012. július 18. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Balogh Csabával, Magyarország pozsonyi nagykövetével készült interjút közölt a Szabad 

Újság c. hetilap. A Most-Híd kapcsán a nagykövet kifejtette: „Azt várjuk a Most-Híd 

politikusaitól és támogatóitól, hogy gondoljak végig és tegyék rendbe magukban, hogy ők 

önmagukat minek érzik, hogyan határozzák meg. A magyar–magyar együttműködésben 

résztvevő pártok kivétel nélkül az általuk képviselt közösséget az egységes magyar nemzet 

részének tekintik. Vajon így van-e a Most-Híd esetében is?” 

 

Pajtić cáfolta Dačićot 
2012. július 17. – Vajdaság Ma 

Ivica Dačić szerint mesterséges módon alakítják ki azt a véleményt, miszerint Vajdaság 

autonómiáját veszélyezteti az a kormány, amely még nem alakult meg. Bojan Pajtić cáfolta 

a leendő kormányfő állításait. Dačić azt hangsúlyozta, ha valaki problémát csinált 

Vajdaság autonómiája körül, akkor az a demokraták kormánya volt. 

 

Vajdasági ellenlépések várhatók 
2012. július 17. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Alkotmánybíróság döntése, amellyel elvitatta Vajdaság bizonyos jogköreit, 

minden jel szerint, ellenlépéseket von maga után, írja a Novosti. Goran Ješić, Inđija 

polgármestere azt mondja, az állam nem tartotta tiszteletben az alkotmányt, amely szerint 

a tartományt a köztársasági költségvetés hét százaléka illeti meg. Ezeket az eszközöket, 

állítja Ješić, Vajdaság soha nem kapta meg teljes egészében, ezért jogorvoslatért az 

alkotmánybírósághoz fordulnak. Ezzel egyetértenek a VMSZ képviselői is, akik azt is 

kiszámították, hogy Vajdaság az elmúlt öt év alatt 64 milliárd dinárral kevesebbet kapott, 

mint amennyi megillette volna. 

 

Kizárják a VMSZ-ből az óbecsei koalíció támogatóit 
2012. július 17. – pannonrtv.com, Magyar Szó 

A VMSZ kezdeményezi a fegyelmi eljárást azon óbecsei VMSZ-esek ellen, akik a párt 

álláspontjától eltérő koalíciós megállapodást írtak alá. Ezeket a személyeket ki is zárják a 

VMSZ-ből. Közleményében a VMSZ azt írja, az elnökség a legerélyesebben elhatárolódik 

attól a koalíciós szerződéstől, amit az óbecsei szervezet elnöke a Szerb Haladó Párttal, 

illetve a Fordulat Koalícióval közösen írt alá. 
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http://www.bumm.sk/71042/megjelentek-a-magyar-feliratok-a-dunaszerdahelyi-lidl-ben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13801/Pajtic-cafolta-Dacicot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13803/Vajdasagi-ellenlepesek-varhatok.html
http://pannonrtv.com/web/?p=10728
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A VMSZ egy hét múlva tartja az óbecsei üggyel kapcsolatos fegyelmi 
bizottsági ülését 
2012. július 17. – pannonrtv.com, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség vezetősége jövő kedden tartja az óbecsei üggyel 

kapcsolatban a fegyelmi bizottsági ülést. Ezen meghallgatják azt a három VMSZ-es 

képviselőt, akik a Szerb Haladó Párttal és a Fordulat koalícióval paktáltak le. A VMSZ 

vezetősége abban bízik, hogy a három tanácsnok meggondolja magát, és a párt felsőbb 

döntését tiszteletben tartja, ellenkező esetben kizárják őket a pártból. 

 

Megalakult a községi hatalom Temerinben 
2012. július 17. – pannonrtv.com, Magyar Szó 

Temerinben hét párt, illetve pártszövetség koalíciós szerződést írt alá, amely biztosítja a 

többséget a Községi Képviselő-testületben. A vezető beosztások többségét a Demokrata 

Párt tagjai töltik be, és soraikból kerül ki a polgármester is. A polgármesteri posztot 

elveszítették a helyi magyar politikusok, viszont a testület elnöki tisztségét továbbra is 

magyar személy tölti be – mondja Csőke Csaba, a VMSZ helyi szervezetének elnöke. 

 

Jelentős számú magyar diák a szerb tagozatokon 
2012. július 18. – Nagy Magdolna – Magyar Szó 

A vajdasági magyar általános iskolások 20,02, a középiskolások 24,07 százaléka szerb 

tagozaton folytatja tanulmányait. A legtöbb magyar ajkú középiskolás Szabadkán van. 

 

Felbomlik a megyei nagykoalíció? 
2012. július 17. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai megyei tanács legutóbbi ülésén a Régiók Pártja és a Jedinij Centr koalícióján 

törésvonalak jelentkeztek, miután a két párt merőben más álláspontot képvisel a 

nyelvtörvény ügyében. Medvigy István, az UMDSZ megyei képviselője szerint a pillanatnyi 

viszonyok alapján úgy fest, hogy felbomlik a megyei tanácsi koalíció. Szerinte az 

„erődemonstráció elsősorban a közelgő parlamenti választásokkal hozható összefüggésbe”. 
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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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