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Botrány a Román Jégkorong Szövetség közgyűlésén 
elnök 
2012. július 19. – Krónika, MTI, transindex.ro
Csaknem tíz órán át tartó, botrányokkal tarkított közgyűlés végén szerdán este 
újraválasztotta az elnöki tisztségbe Tánczos Barnát a Román Jégkorong Szövetség. „A vita 
és a harc arról szól, hogy vezethetik
nyilatkozott a közgyűlés után az MTI
 

Az RMDSZ nem kér az MPP által javasolt választási szövetségből
2012. július 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI
Nem lehet komolyan venni Szász Jenő pártelnök azon javaslatát, hogy a három erdélyi 
magyar párt választási szövetségként induljon az őszi parlamenti választásokon 
nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. A főtitkár szerint Szász Jenő nagyon jól 
tudja, hogy Románia főügyésze bármelyik pillanatban feloszlathatja a Magyar Polgári 
Pártot, hiszen az nem felel meg a párttörvény előírásainak, miszerint két egymás utáni 
választáson egyenként 50 000 szavazatot kell elérni. Kovács úgy látja: ennek tudatában 
Szász Jenő kétségbeesetten keresi a kiutat a politikai porondon való megmaradására.
 

Feloszlik az Új Jobboldal román szélsőjobb egyesület
2012. július 19. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Megalakulása után 12 évvel feloszl
egyesület, a feloszlatást az alapító Mihai Rapcea kezdeményezte, sőt, eláll a pártalapítási 
szándéktól is. 
 

Készülődés Tusványosra 
2012. július 19. – Erdély Ma, Marosv
Toró T. Tibor, a tusványosi rendezvények egyik alapítója arról beszélt, hogy a szervezők 
filozófiája az, hogy változunk, és mégsem változunk, minden évben valami újat hozzá kell 
adni, ki kell találni, ugyanakkor vannak azok a
 

Kolozsvári Magyar Napok: százezer látogatóra számítanak
2012. július 19. – maszol.ro 
Augusztus 13-án kezdődik és nyolc napon át tart majd
szervezők több mint 110 programmal készülnek, a nemzeti ünnep estéjén a Zrínyi 
rockoperát láthatja a közönség Kolozsvár Főterén.
 

Tízezrek tüntethetnek a Mikóért
2012. július 19. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika
Tízezreket várnak a Székely Mikó Kollégium elé szeptember elsején Az igazság napja 
elnevezésű tiltakozó akcióra. Ugyanakkor az Amerikai Magyar Szövetség is aggoda
adott hangot az ügyben. 

Botrány a Román Jégkorong Szövetség közgyűlésén – ismét Tánczos Barna az 

Krónika, MTI, transindex.ro 
Csaknem tíz órán át tartó, botrányokkal tarkított közgyűlés végén szerdán este 
újraválasztotta az elnöki tisztségbe Tánczos Barnát a Román Jégkorong Szövetség. „A vita 
és a harc arról szól, hogy vezethetik-e magyarok a Román Jégkorong Szövetséget” 

kozott a közgyűlés után az MTI-nek Tánczos Barna. 

Az RMDSZ nem kér az MPP által javasolt választási szövetségből 
Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI

molyan venni Szász Jenő pártelnök azon javaslatát, hogy a három erdélyi 
magyar párt választási szövetségként induljon az őszi parlamenti választásokon 
nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. A főtitkár szerint Szász Jenő nagyon jól 

nia főügyésze bármelyik pillanatban feloszlathatja a Magyar Polgári 
Pártot, hiszen az nem felel meg a párttörvény előírásainak, miszerint két egymás utáni 
választáson egyenként 50 000 szavazatot kell elérni. Kovács úgy látja: ennek tudatában 

ségbeesetten keresi a kiutat a politikai porondon való megmaradására.

Feloszlik az Új Jobboldal román szélsőjobb egyesület 
transindex.ro, Nyugati Jelen 

Megalakulása után 12 évvel feloszlik az Új Jobboldal román szélsőséges-nacionalista 
egyesület, a feloszlatást az alapító Mihai Rapcea kezdeményezte, sőt, eláll a pártalapítási 

Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 
Toró T. Tibor, a tusványosi rendezvények egyik alapítója arról beszélt, hogy a szervezők 
filozófiája az, hogy változunk, és mégsem változunk, minden évben valami újat hozzá kell 
adni, ki kell találni, ugyanakkor vannak azok az elvárások is, amelyekre mindenki számít.

Kolozsvári Magyar Napok: százezer látogatóra számítanak 

án kezdődik és nyolc napon át tart majd az idei Kolozsvári Magyar Napok. A 
szervezők több mint 110 programmal készülnek, a nemzeti ünnep estéjén a Zrínyi 
rockoperát láthatja a közönség Kolozsvár Főterén. 

Tízezrek tüntethetnek a Mikóért 
szekelyhon.ro, Krónika 

Tízezreket várnak a Székely Mikó Kollégium elé szeptember elsején Az igazság napja 
elnevezésű tiltakozó akcióra. Ugyanakkor az Amerikai Magyar Szövetség is aggoda
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ismét Tánczos Barna az 

Csaknem tíz órán át tartó, botrányokkal tarkított közgyűlés végén szerdán este 
újraválasztotta az elnöki tisztségbe Tánczos Barnát a Román Jégkorong Szövetség. „A vita 

e magyarok a Román Jégkorong Szövetséget” - 

Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 
molyan venni Szász Jenő pártelnök azon javaslatát, hogy a három erdélyi 

magyar párt választási szövetségként induljon az őszi parlamenti választásokon – 
nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. A főtitkár szerint Szász Jenő nagyon jól 

nia főügyésze bármelyik pillanatban feloszlathatja a Magyar Polgári 
Pártot, hiszen az nem felel meg a párttörvény előírásainak, miszerint két egymás utáni 
választáson egyenként 50 000 szavazatot kell elérni. Kovács úgy látja: ennek tudatában 

ségbeesetten keresi a kiutat a politikai porondon való megmaradására. 

nacionalista 
egyesület, a feloszlatást az alapító Mihai Rapcea kezdeményezte, sőt, eláll a pártalapítási 

Toró T. Tibor, a tusványosi rendezvények egyik alapítója arról beszélt, hogy a szervezők 
filozófiája az, hogy változunk, és mégsem változunk, minden évben valami újat hozzá kell 

z elvárások is, amelyekre mindenki számít. 

az idei Kolozsvári Magyar Napok. A 
szervezők több mint 110 programmal készülnek, a nemzeti ünnep estéjén a Zrínyi 

Tízezreket várnak a Székely Mikó Kollégium elé szeptember elsején Az igazság napja 
elnevezésű tiltakozó akcióra. Ugyanakkor az Amerikai Magyar Szövetség is aggodalmának 
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Csíkszeredába jön Ponta és Antonescu
2012. július 19. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, Krónika
Szombaton Csíkszeredában találkozik Hargita, Kovászna és Maros megye vezetőivel, 
polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel Victor Ponta miniszterelnök és Crin 
Antonescu ideiglenes államfő – jelentette be a megyeszékhelyen Mircea Duşa parlamenttel 
való kapcsolattartásért felelős miniszter.
 

Önkormányzati tanács az EMNP
2012. július 20. – Krónika 
Megyei Önkormányzati Tanácsot (MÖT) alakított az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Szatmár megyei szervezete. A testület tagságát a helyhatósági választásokon tisztséget 
szerzett önkormányzati képviselők alkotják. Elnöknek G. Katona József gencsi tanácsost 
választották. 
 

Băsescu mellett az EMNP és az MPP
2012. július 20. – Krónika 
Az RMDSZ állásfoglalásától eltérően a másik két romániai magyar politikai alakulat Traian 
Băsescu államfő felfüggesztése ellen foglal állást. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
szerint az erdélyi magyar közösséget megosztja Traian Băsescu személye, a felfüggesztett 
államfőnek hívei is, ellenségei is vannak a közösségben, s mindenkinek nagyon pontosan 
kialakított véleménye van a leváltásról.

Vajdasági ombudsman: Csökkenteni a pártbefolyást a nemzeti tanácsokban
2012. július 19. – Vajdaság Ma 
Az államnak lépéseket kellene tennie annak érdekében, hogy csökkentse a pártbefolyást a 
nemzeti tanácsok tevékenységében 
nemzeti tanácsok 2 éve című jelentésben az ombudsman irodája továbbá úgy fogalmaz, 
hogy az állami szerveknek minden szükséges feltételt biztosítaniuk kell ahhoz, hogy a 
kisebbségek nyelvén történő tájékoztatás szabad, független és tényszerű legyen, és hogy a 
szerkesztéspolitikára ne tudjanak nyomást gyakorolni a pártok, csoportok vagy egyének.
 

Nemzeti tanácsok: Az AB megsértette az alkotmányt
2012. július 19. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó
A kisebbségi nemzeti tanácsok 
kisebbségi és emberi jogok szintjét azzal, hogy alkotmányellenesnek nyilvánította Vajdaság 
egyes hatásköreit. 
 

 

Csíkszeredába jön Ponta és Antonescu 
szekelyhon.ro, Krónika 

Szombaton Csíkszeredában találkozik Hargita, Kovászna és Maros megye vezetőivel, 
polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel Victor Ponta miniszterelnök és Crin 

jelentette be a megyeszékhelyen Mircea Duşa parlamenttel 
kapcsolattartásért felelős miniszter. 

Önkormányzati tanács az EMNP-nél 

Megyei Önkormányzati Tanácsot (MÖT) alakított az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
zatmár megyei szervezete. A testület tagságát a helyhatósági választásokon tisztséget 

szerzett önkormányzati képviselők alkotják. Elnöknek G. Katona József gencsi tanácsost 

Băsescu mellett az EMNP és az MPP 

Z állásfoglalásától eltérően a másik két romániai magyar politikai alakulat Traian 
Băsescu államfő felfüggesztése ellen foglal állást. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
szerint az erdélyi magyar közösséget megosztja Traian Băsescu személye, a felfüggesztett 
llamfőnek hívei is, ellenségei is vannak a közösségben, s mindenkinek nagyon pontosan 

kialakított véleménye van a leváltásról. 

Vajdasági ombudsman: Csökkenteni a pártbefolyást a nemzeti tanácsokban

llamnak lépéseket kellene tennie annak érdekében, hogy csökkentse a pártbefolyást a 
nemzeti tanácsok tevékenységében - ezt javasolja a tartományi ombudsman irodája. A 
nemzeti tanácsok 2 éve című jelentésben az ombudsman irodája továbbá úgy fogalmaz, 

z állami szerveknek minden szükséges feltételt biztosítaniuk kell ahhoz, hogy a 
kisebbségek nyelvén történő tájékoztatás szabad, független és tényszerű legyen, és hogy a 
szerkesztéspolitikára ne tudjanak nyomást gyakorolni a pártok, csoportok vagy egyének.

Nemzeti tanácsok: Az AB megsértette az alkotmányt 
Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

 szerint az Alkotmánybíróság csökkentette a szerzett 
kisebbségi és emberi jogok szintjét azzal, hogy alkotmányellenesnek nyilvánította Vajdaság 
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Szombaton Csíkszeredában találkozik Hargita, Kovászna és Maros megye vezetőivel, 
polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel Victor Ponta miniszterelnök és Crin 

jelentette be a megyeszékhelyen Mircea Duşa parlamenttel 

Megyei Önkormányzati Tanácsot (MÖT) alakított az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
zatmár megyei szervezete. A testület tagságát a helyhatósági választásokon tisztséget 

szerzett önkormányzati képviselők alkotják. Elnöknek G. Katona József gencsi tanácsost 

Z állásfoglalásától eltérően a másik két romániai magyar politikai alakulat Traian 
Băsescu államfő felfüggesztése ellen foglal állást. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
szerint az erdélyi magyar közösséget megosztja Traian Băsescu személye, a felfüggesztett 
llamfőnek hívei is, ellenségei is vannak a közösségben, s mindenkinek nagyon pontosan 

 
Vajdasági ombudsman: Csökkenteni a pártbefolyást a nemzeti tanácsokban 

llamnak lépéseket kellene tennie annak érdekében, hogy csökkentse a pártbefolyást a 
ezt javasolja a tartományi ombudsman irodája. A 

nemzeti tanácsok 2 éve című jelentésben az ombudsman irodája továbbá úgy fogalmaz, 
z állami szerveknek minden szükséges feltételt biztosítaniuk kell ahhoz, hogy a 

kisebbségek nyelvén történő tájékoztatás szabad, független és tényszerű legyen, és hogy a 
szerkesztéspolitikára ne tudjanak nyomást gyakorolni a pártok, csoportok vagy egyének. 

szerint az Alkotmánybíróság csökkentette a szerzett 
kisebbségi és emberi jogok szintjét azzal, hogy alkotmányellenesnek nyilvánította Vajdaság 
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Szerbia új kormányát 16 tárca és 18 tag alkotja
2012. július 19. – pannonrtv.com, Magyar Szó
Az új szerb kormánynak 18 tagja és 16 tárcája lesz 
Szerb Haladó Párt megbízott elnöke. A pártelnök hangsúlyozta, nem a pártérdekeket 
tartják szem előtt. Olyan személyeket szeretnének megbízni a feladatokkal, akik 
megfelelnek a posztokra. 

Megint csúsztat a KISZó 
2012. július 19. – Badó Zsolt – Kárpátalja
A Kárpáti Igaz Szóban megjelent hír szerint a KMKSZ
támogatta a nagyszőlősi járási tanácsülés 
államelnöki vétót kértek a regionális nyelveket bizonyos jogokkal felruházó jogszabályra. 
Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke elmondta: az az 
állítás, hogy a KMKSZ képviselő megszavazták v
 

 
 

 

Szerbia új kormányát 16 tárca és 18 tag alkotja 
pannonrtv.com, Magyar Szó 

Az új szerb kormánynak 18 tagja és 16 tárcája lesz – jelentette be ma Aleksandar Vučić, a 
Szerb Haladó Párt megbízott elnöke. A pártelnök hangsúlyozta, nem a pártérdekeket 
tartják szem előtt. Olyan személyeket szeretnének megbízni a feladatokkal, akik 

Kárpátalja 
A Kárpáti Igaz Szóban megjelent hír szerint a KMKSZ–UMP nagyszőlősi frakciója 
támogatta a nagyszőlősi járási tanácsülés vezetésének kezdeményezését, mellyel 
államelnöki vétót kértek a regionális nyelveket bizonyos jogokkal felruházó jogszabályra. 
Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke elmondta: az az 
állítás, hogy a KMKSZ képviselő megszavazták volna az említett nyilatkozatot, hazugság.
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jelentette be ma Aleksandar Vučić, a 
Szerb Haladó Párt megbízott elnöke. A pártelnök hangsúlyozta, nem a pártérdekeket 
tartják szem előtt. Olyan személyeket szeretnének megbízni a feladatokkal, akik 

 

UMP nagyszőlősi frakciója 
vezetésének kezdeményezését, mellyel 

államelnöki vétót kértek a regionális nyelveket bizonyos jogokkal felruházó jogszabályra. 
Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke elmondta: az az 

olna az említett nyilatkozatot, hazugság. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

 

Magyarország 

www.atv.hu www.ujszo.com

www.blikk.hu www.szabadujsag.com

www.borsonline.hu ww

www.dunatv.hu www.bumm.sk

www.hirado.hu 

www.hirszerzo.hu 

www.hirtv.hu  

www.hvg.hu 

www.index.hu www.volksgruppen.at

www.kitekinto.hu  

www.magyarhirlap.hu  

www.mno.hu  

www.mti.hu  

www.nepszava.hu  

www.nol.hu  

www.origo.hu  

Románia 

www.erdely.ma www.

www.transindex.ro www

www.kronika.ro www.v

www.maszol.ro  

www.nyugatijelen.ro  

www.szekelyhon.ro  

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

 

Hírvivő  

www.reggeliujsag.ro  

www.manna.ro  

 

nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

Szlovákia Ukrajna 

www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

ww.felvidek.ma www.karpataljalap.net

www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

hirek.sk www.karpatalja.ma 

  

 

Ausztria Szlovénia 

www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.rtvslo.si 

 

 

 

 

 

 

Szerbia Horvátország 

.magyarszo.com www.hmdk.hr 

ww.pannonrtv.com www.huncro.hr 

.vajdasagma.info  
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Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 
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