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Tusványos - Megnyitották a szabadegyetemet 
2012. július 25. - Gazda Árpád - MTI, Felvidék Ma, Erdély Ma, szekelyhon.ro, 

transindex.ro, Vajdaság Ma, Krónika, Kárpátalja.ma, Szabadság, Magyar Szó, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjével kezdetét vette a XXIII. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem Diáktábor és Fesztivál. A politikus elmondta, hogy „Nemcsak 

Magyarországnak van felelőssége a nemzetrészek vonatkozásában, hanem a 

nemzetrészeknek is felelősségük van az egész magyarság ügyében.” Kijelentette, hogy a 

határon túli pártoknak is fontos szerepük van a román-magyar államközi kapcsolatok 

alakulásában. Németh Zsolt államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy rendkívüli 

fontossággal bírnak a romániai választások, mert ezáltal „választ kapunk arra, hogy 

Románia az erdélyi magyarok iránti tiszteletére alapozza-e a jövőjét, vagy a nacionalista 

hangulatkeltésre.” 

 

Semjén: Az állampolgársági kérelmek száma elérte a 300 ezret 
2012. július 25. - Baranyi László - MTI, bumm.sk, hirek.sk, szekelyhon.ro, Erdély Ma, 

Krónika, Szabadság, Magyar Szó, Kárpátalja.ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Bálványosi Nyári Szabadegyetem megnyitóján 

jelentette be, hogy beadták a 300 ezredik magyar állampolgársági kérelmet. Kiemelte, 

hogy a nemzetpolitika tekintetében a honosítás a legfontosabb az egyetemes magyarság 

szempontjából. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta a magyar kormánynak egyformán 

fontos minden magyar, függetlenül attól, hogy a romániai, erdélyi pártok közül melyikkel 

szimpatizál. 

 

Megjelentek a településekre lebontott népszámlálási adatok  
2012. július 25. - bumm.sk, Felvidék.ma 

Nyilvánosságra hozta a szlovák Statisztikai Hivatal a 2011-es népszámlálás részletes, 

településekre lebontott nemzetiségi adatait. A Dunaszerdahelyi járásban 75 százalékra 

csökkent a magyarok száma. Az ország összlakossága 5 397 036 főt, a magyar közösség 

száma 458 467, ami 8,5 százalékos népességarányt jelent, Nyitra megyében 24,6 

százalékos részesedéssel bír a magyar lakosság, ami 169 460 főt. 

 

Kaliňák propagandának titulálta Matovič állampolgársági javaslatát  
2012. július 25. - bumm.sk, SITA, hirek.sk, Magyar Hírlap 

Róbert Kaliňák szlovák belügyminiszter szerint nem a valós helyzetet tükrözi, és csak 

önreklámra szolgál az Egyszerű Emberek azon javaslata, mellyel meg akarnák oldani a 

kettős állampolgárság rendezését. Igor Matovič és legközelebbi munkatársainak javaslata 

értelmében lehetséges lenne büntetlenül felvenni egy másik ország állampolgárságát 

abban az esetben, ha az illetőnek "valós kapcsolatai" vannak az érintett országgal, s 

hasonló szabályok alapján visszaadnák azon személyek papírjait, akik azt az elmúlt szűk 
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két évben elveszítették. Kaliňák szerint a megoldás az lenne, ha csak az állandó lakhely 

alapján lehetne állampolgárságot szerezni. 

 

Szegény gyermekeknek tartanak keresztény tábort Aggteleken 
2012. július 25. - Magyar Kurír 

Az egész Kárpát-medencéből száznegyven szegény sorsú gyermek érkezett Aggtelekre az 

Add a kezed! elnevezésű keresztény táborba. Az esemény fővédnökei: Orosz Atanáz 

püspök, Asztalosné Zupcsán Erika szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint 

Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár. Böjte Csaba elmondta, hogy „Trianon miatt 

nem háborogni és szomorkodni kell, hanem választ kell adni rá, és ez egy válasz, ha a 

gyerekek egy közösségben lehetnek, megismerhetik egymást, mert így ezek a megcsonkult 

kapcsolatok újra élni kezdenek és elmélyülnek.” 

 

EMNP-RMDSZ véleménykülönbség a népszavazáson való részvételről 
2012. július 25. - Baranyi László - MTI, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételre, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) pedig távolmaradásra szólítja fel az erdélyi magyarokat a Traian Basescu 

felfüggesztett államfő leváltásáról tartandó vasárnapi népszavazáson. Az RMDSZ szerint a 

kérésükkel elviekben az államfőt segítik, de egy demokrata nem mondhatja választóinak, 

hogy maradjanak otthon ilyen esetben. Az EMNP részéről Toró T. Tibor elmondta, hogy a 

magyarságnak távol kell tartania magát a román politikusok közötti leszámolástól. 

 

Levélben szavaznak majd a határon túli magyar állampolgárok? 
2012. július 25. - Gazda Árpád - MTI, bumm.sk, Kárpátalja.ma, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Népszabadság 

Gulyás Gergely a Fidesz képviselője a Tusványosi szabadegyetemen jelentette ki, hogy 

várhatóan levélben szavazhatnak a 2014-es magyarországi választásokon a magyar 

állampolgárok. Bár viták vannak a Fideszen belül is, hogy melyik megoldás lenne a 

legkedvezőbb, szerinte a levélben szavazás tűnik a lehetőségek közül a legkedvezőbbnek. 

Székely István az RMDSZ társadalomszervezési főtitkárhelyettese elmondta, hogy a román 

állam számára nem vállalható a magyar választások szervezésének politikai kockázata.  

 

Basescu bíróság elé állítaná Pontáékat 
2012. július 26. - Magyar Nemzet 

Bizonyos abban a bukaresti parlament által tisztségéből felfüggesztett Traian Basescu 

államfő, hogy a sorsáról döntő vasárnapi népszavazás érvénytelen lesz, így a jövő hét során 

visszatér az elnöki hivatalba. A román államfő leszögezte, hogy bíróság előtt kell felelniük 

a balliberális hatalom vezetőinek az elmúlt egy hónap során elkövetett "államcsínyért". 
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Viviane Reding igazságügyi kérdésekben illetékes EU-biztos tegnap újfent aggodalmának 

adott hangot a romániai demokrácia elleni támadások miatt, egyúttal felszólította a Ponta-

kabinetet, hogy konkrét lépésekkel teljesítse az EB-nek tett vállalásait. Közben Adrian 

Natase volt kormányfő visszamondta a börtönbüntetése végrehajtásának felfüggesztését 

célzó kérését. 

 

Az EMNP az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum felélesztését sürgeti 
2012. július 25. – Baranyi László – MTI, Erdély.ma 

Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetője szerint lehetőség van egy 

választási együttműködésre az erdélyi magyar pártok között. Ehhez fel kellene éleszteni az 

Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot, amely megadná ennek keretét. Kitért a június 10-i 

választási eredményekre is, miszerint az eredmények bár nem katasztrofálisak, de „nem 

mondható egy nagy sikernek.” A közelgő választásokon elsősorban a három magyar párt 

összefogásában bízik, azonban ha az RMDSZ nem kíván részt venni, akkor az MPP-vel kell 

kialakítani elfogadható együttműködést. 

 

Új szárny építését tervezik 
2012. július 25. - Hargita Népe 

A nyár folyamán kezdődik a Sapientia Egyetem csíkszeredai épületének felújítása. A 

felújítást követően hamarosan új épületszárnyat is építenek – mondta Bíró A. Zoltán 

dékán. A dékán utalt arra is, hogy az akkreditáció elnyerését követően nemsokára 

kezdődik az egyetem monitorizálása. Ez egy három évig tartó ellenőrzési folyamat lesz, 

amely során ellenőrzik a szakok működését, az államvizsga kibocsátását. Bíró A. Zoltán 

szerint az egyetem felkészült és meg tud felelni az elvárásoknak.  

 

Ilyés Gergő: jól szerepelt a PDL 
2012. július 26. - B.K.B. - Krónika 

A Tusványosi szabadegyetemen elemezte Illyés Gergő és Bognár Zoltán a június 10-i 

romániai választások eredményeit. Illyés Gergő szerint a Demokrata-Liberális Párt 

összeomlásáról szóló híresztelések nem igazak, hiszen a várakozásokon felül teljesített a 

párt. Bognár Zoltán szerint az őszi választásokon már egységesen fog fellépni a PDL a 

baloldali USL-lel szemben.  

 

Támogatást ígér Ponta 
2012. július 25. - Nagy Orsolya - Krónika 

Nagyváradi látogatásán Victor Ponta romániai kormányfő három projekt támogatására is 

ígéretet tett. A repülőtér korszerűsítését, a körgyűrűre építendő felüljárók megépítését, 

valamint a romos hőerőmű városi tulajdonba való juttatását említette. A kormányfő egy 

Basescu ellenes megmozduláson vett részt a bihari megyeszékhelyen, ahol Kiss Sándor 

RMDSZ-es politikus is felszólalt a lemondatott államfő ellen. Kiemelte, hogy már több 
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mint egy évvel ezelőtt együttműködési megállapodást írt alá a megyei RMDSZ az USL-lel, 

amire figyelmeztették, hogy veszélyes volt ugyan, de egyben helyes is. 

 

Nézeteltérés 
2012. július 26. – Kertész Melinda – transidex.ro 

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke szerint Frunda György azon kijelentése, hogy a magyar 

szavazók voksoljanak Basescu menesztésére a közelgő népszavazáson csupán egy 

magánvélemény és nem tükrözi a párt álláspontját. Szerinte az lenne a legjobb, ha a két 

nagy politikai párt közötti belháború befejeződne, mert lehet attól tartani, hogy a további 

ellenségeskedés az ország gazdaságára nagyon negatív hatással lesz, hozzátette, hogy az 

RMDSZ a parlamenti választásokig mindenképpen ellenzékben fog politizálni. 

 

Terítéken az állampolgársági törvény módosítása a parlamentben 
2012. július 25. - Felvidék Ma 

Pozsonyban megkezdődött a szlovák törvényhozás nyári ülése, amelynek egyik napirendi 

pontja az állampolgársági törvény módosítása. A javaslatot az ellenzéki Egyszerű Emberek 

és Független Személyiségek képviselői dolgozták ki, s az bizonyos feltételekkel 

engedélyezné a kettős állampolgárságot, azok esetében, akik az adott országban 

huzamosabb ideje élnek vagy dolgoznak. A szlovákiai magyarok számára tehát ez 

egyáltalán nem jelentene megoldást. 

 

Legnagyobb mértékben a szlovákok száma csökkent   
2012. július 24. - hirek.sk 

2011. május 21-én, vagyis a népszámlálás döntő pillanatában Szlovákiának 5.397.036 

állandó lakosa volt. Közülük legtöbben szlováknak (80,7 %), magyarnak (8,5 %) és 

romának (2 %) vallották magukat. Az eredményekből látszik, hogy a tavalyi népszámlálás 

időpontjában Szlovákiában csupán 37 színtiszta szlovák település volt. 363 településről 

mondható el, hogy lakossága legalább 50 százalékban magyar.  A roma etnikum 17 

községben alkot többséget. 

 

Nyári beszélgetés Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárral 
2012. július 25. - Felvidék Ma 

Répás Zsuzsannával készített interjút a Felvidék.ma hírportál. A helyettes államtitkár 

elmondta, hogy nagyon fontosnak és örvendetesnek tartja, hogy egyre több nyári táborban 

és rendezvényen tud találkozni a kárpát-medencei fiatalokkal, akik nemcsak az 

előadásokon vehetnek részt, hanem a különböző területekről érkezőkkel tudnak 

kapcsolatot kialakítani. A Jászón megrendezett táborban az általános nemzetpolitika volt a 

fő téma, így hangsúlyozni lehetett, hogy a kormányzati szerkezetben teljesen új helyre 

került a nemzetpolitika, olyan rangra emelkedett, mint bármelyik más kormányzati 
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terület. A külhoni magyaroknak jutó támogatásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy nem 

csökkentek a támogatások, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben örvendetes tény. 

 

Heves vita a Budapešť tábla miatt  
2012. július 25. - bumm.sk 

Budapešť feliratú táblát helyeztek el Komáromban a Kossuth tér melletti átalakítások 

során. A táblán szlovák formában van a város elnevezése, ami miatt sokak nemtetszésüket 

fejezték ki. A megjelölés kapcsán a vitában felmerült egy szabályozás, ami alapján a 

külföldi városok megnevezése esetén Szlovákiában a célország nyelvén használatos 

elnevezést kell feltüntetni. Kiegészitő szlovák felirat csak akkor kerülhet ki a településnév 

mellé, ha az adott települést ázbukával, azaz orosz ábécével írja az adott ország. Ez alapján 

a helyes megjelölés a magyar Budapest volna. Az útmutatót a közlekedési minisztérium 

adta ki az év elején. 

 

Magyar-magyar szótár 
2012. július 25. – Heti válasz online 

Közeledik az eddig egymást lövő két felvidéki párt, az MKP és a Híd-Most. Bár az egyesülés 

nincs napirenden, a szlovákiai népszámlálás sokkja asztalhoz kényszerítette a feleket. Ha 

nem lesz megállapodás, kis túlzással hamarosan nem lesz kit képviselni. A háttér: a 

márciusi országgyűlési választásokon az MKP szinte darabra annyi szavazatot kapott, mint 

két éve, de a 109 ezer voks és a 4,3 százalék nem volt elegendő a parlamentbe kerüléshez. 

A Híd-Most ismét átugrotta a lécet, ám harmincezer szavazatot veszített 2010-hez képest, 

s Robert Fico győzelmével ellenzékbe került.  

 

A Szabadkai Rádió is az MNT-hez kerül 
2012. július 26. – Kartali Róbert – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A tavaly elfogadott vajdasági magyar médiastratégia szerint az MNT igyekszik megtartani 

minden magyar tájékoztatási eszközt. Ezért az újvidéki Mozaik TV és a Topolyai Régió 

Rádió mellett kezdeményezi a 43 éves Szabadkai Rádió társalapítói jogainak 50 

százalékban történő átvételét. 

 

Igazságosabb játékszabályok az MNT támogatási rendszerében 
2012. július 26. – P.E. – Magyar Szó 

Megtartotta 23. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács, amin elfogadásra került a szervei 

által meghozható jogi aktusokra vonatkozó részletes szabályokról szóló határozat, 

valamint a tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló 

határozatot. Ez utóbbi pontos keretet ad a támogatások lebonyolításának, valamint 

meghatározza az elbíráláshoz szükséges mércéket. További napirendi pont volt az oktatási 

intézményekben való tagozatok megnyitása, valamint jóváhagyták a korábban már 

elfogadott záradékot három tankönyvvel kapcsolatban. 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.bumm.sk/71319/heves-vita-a-budapest-tabla-miatt.html
http://hetivalasz.hu/vilag/magyarmagyar-szotar-52248/
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5084/Az-MNT-kezdemenyezi-a-Szabadkai-Radio-alapitoi-jogainak-reszbeni-atvetelet-.html


 

 

 

 

 

 
7 

 

Napirenden a kormány megválasztása 
2012. július 26. – Magyar Szó 

Tegnap alakult meg a szerbiai parlament európai integrációs bizottsága, amelynek élére 

Milica Delević, a Demokrata Párt jelöltje került, aki eddig a kormány integrációs irodáját 

vezette, illetve az új kormány felkérte külügyminiszternek, amit ő elutasított. Helyettese 

Varga László, a VMSZ képviselője lesz. A mai nap folyamán fognak a képviselők szavazni a 

minisztériumokról és a kormányról szóló törvények módosítási javaslatairól, illetve az új 

kormány megválasztásáról. 

 

Fakti: „Kárpátalján ukrán helyett magyarul fognak beszélni” 
2012. július 25. - Kárpátalja Ma 

A nemrég elfogadott, de még alá nem írt nyelvtörvényről közölt riportot az ICTV műsora, 

„hogyan változtathatja meg az életet ez a dokumentum azokban a régiókban, ahol a 

nemzeti kisebbségek nyelve máris széles körben használt” címmel. Kovács Miklóst a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is nyilatkozott a csatornának és elmondta, 

hogy nagyon szkeptikusak a törvény gyakorlati alkalmazását illetően, mivel egyelőre 

elképzelhetetlennek tartja, hogy pályázatot írnak ki minden hivatalnál, hogy a magyar 

nyelvű dolgozók arányát a magyar lakosság arányáig emeljék.  

 

„Magyar suli” Grazban 
A szeptemberben folytatódó délutáni gyermekprogramok keretében új anyanyelvi 

foglalkozás indul elsős és másodikos gyermekek számára, a Magyarok Grazban Egyesület 

szervezésében. Vincze Viola célja, hogy a kétnyelvűség félnyelvűséggé váljon. A foglalkozás 

fő feladatának a magyar nyelv használatát, a magyar szókincs tematikus bővítését és 

megszilárdítását, a magyar nyelvű írás-olvasási készség megalapozását tartja 
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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 
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