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Szász Jenővel tárgyalt Orbán Viktor 
2012. július 26. – MTI, hirado.hu, Krónika, Szabadság 

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön hivatalában fogadta Szász Jenőt, az erdélyi 

Magyar Polgári Párt elnökét - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő 

sajtófőnöke. A megbeszélésen áttekintették a romániai belpolitikai fejleményeket, a 

Romániában élő magyarság helyzetét és a hétvégén esedékes Traian Basescu elnök elleni 

népszavazás kérdését. Havasi Bertalan közlése szerint Szász Jenő leszögezte: az erdélyi 

magyarság és Románia érdeke, hogy a Basescu elnök ellen szervezett puccs sikertelen 

legyen, ezért a hétvégi népszavazástól való távolmaradásra szólított föl. Orbán Viktor 

megerősítette, hogy az Európai Néppárt egységesen, elkötelezetten és határozottan áll 

Basescu elnök mögött, akit teljes befolyásával támogat - tudatta a miniszterelnök 

sajtófőnöke. 

 

Tusványos - Egyszerűsítik a honosítási eljárást 
2012.07.26. – MTI, mno.hu, Magyar Hírlap, Népszabadság, Krónika, bumm.sk, 

szabadsag.ro, erdely.ma, vajma.info 

Magyarnak lenni jó címmel az állampolgársági helyzetképről rendeztek 

pódiumbeszélgetést a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Wetzel Tamás állampolgársági ügyekben 

illetékes miniszteri biztos részvételével. Az Országgyűlés októberben várhatóan olyan 

törvénymódosításokat fogad el, amelyekkel egyszerűsíti a határon túli magyarok 

honosítási eljárását - jelentette ki Wetzel Tamás miniszteri biztos. Wetzel Tamás 

elmondta, a törvénymódosítások elsősorban a nyugati magyar emigráció honosítási 

procedúráját könnyítik meg, de bizonyos űrlapok egyszerűsítése, összevonása a kárpát-

medencei magyarok számára is megkönnyíti a magyar állampolgárság igénylését. A 

rendezvényen Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára úgy ítélte meg: a kettős állampolgárságról 

tartott 2004 decemberi népszavazásnak is fontos szerepe volt abban, hogy megélénkültek 

a határokon átívelő kapcsolatok. A beszélgetésen Boldoghy Olivér révkomáromi 

színművész sajnálattal állapította meg, hogy a felvidéki magyarok egyelőre nem tudják 

átélni az állampolgárság megszerzésének felemelő érzését.  

 
Hírek Magyarországról angol nyelven a Duna World-ön 
2012. július 26. - MTI 

A legfontosabb magyarországi híreket közvetíti angol nyelvű hangalámondással a július 

30-án induló új műsor Duna World - News címmel - tájékoztatott a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). A minden hétköznap este 9 óra 20 perckor 

jelentkező, háromperces összeállítás magyar vonatkozású közéleti, kulturális és 

tudományos hírekről tájékoztatja a nézőket. A Duna World - News a közmédia egy olyan 

önálló hírműsora, amely az észak-amerikai, dél-amerikai, ausztráliai és európai, nem 
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magyar ajkú közönség számára készül. A pergő, színes hírműsor Magyarországon készül, 

az adást másnap három alkalommal, a tengeren túli idősávokhoz alkalmazkodva (2.55-

kor, 4.55-kor, valamint 10.55-kor) ismétli meg a Duna World csatorna. 

 

Tusványos - Megduplázza a külhoni magyar alkotóműhelyekre fordított 

költségvetését az MTVA 
2012. július 26. – MTI, hirado.hu, nepszava.hu, erdon.ro, kronika.ro, bumm.sk 

Megduplázza a külhoni magyar rádiós és televíziós alkotóműhelyek produkcióira szánt 

költségvetését a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - jelentette be 

csütörtökön Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

pódiumbeszélgetésén Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója. Böröcz István a külhoni 

alkotóműhelyek, illetve alkotócsoportok integrációjának az elemeit ismertette 

Tusnádfürdőn. Elmondta, jelenleg két külhoni stúdióval, a kolozsvárival és a 

székelyudvarhelyivel állnak szerződéses viszonyban. A nyár végére, ősz elejére további 

nyolc stúdió lép be a rendszerbe. Az MTVA által megörökölt szerződések alapján eddig 29 

Kárpát-medencei településen készítettek műsorokat külhoni alkotócsoportok. Számuk a 

közeljövőben 34-re emelkedik. Olyan településeket kapcsolnak be a rendszerbe, mint 

Brassó, Zenta, Dunaszerdahely és Párkány. Jelenleg két stúdió képes arra, hogy élő 

adásban jelentkezzen a magyar közszolgálati médiában. Hamarosan további öt stúdiót 

tesznek erre alkalmassá. 

 

Tusványos - A Mikó-ügy az erdélyi magyarság megfélemlítését szolgálja 
2012. július 26. – Baranyi László – MTI, erdely.ma, hirado.hu, kronika.ro, Szabadság 

Az erdélyi magyarság megfélemlítését szolgálja az a román bírósági döntés, amely 

visszaállamosítja a református egyház sepsiszentgyörgyi kollégiumát, a restitúciós 

bizottság tagjait pedig börtönbüntetéssel sújtja - állapították meg csütörtökön a 23. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. A Székely Mikó Kollégium esete a 

román igazságszolgáltatással című fórumon Markó Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatalának államtitkára, a restitúciós bizottság három év letöltendő börtönbüntetésre 

ítélt tagja elmondta: nemcsak a közösségi emlékezet, hanem a dokumentumok is igazolják, 

hogy a Székely Mikó Kollégium az egyház tulajdona. Úgy vélekedett, hogy Románia az 

igazságszolgáltatást eszközként próbálja felhasználni a magyar közösség megfélemlítésére, 

egyházi vagyonának elvitatására.  

 

Magyarország a Tusványoson 
2012. július 27. – Krónika  

Magyarország turisztikai kínálatát ismerteti a Tusványoson felállított sátrában a Magyar 

Turizmus Zrt. Itt a teljes kínálatot megismerhetik a látogatók, míg az Észak-Alföld, Észak-

Magyarország, Dél-Alföld és a Tisza-tó turisztikai nap keretében mutatkozik be. 
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A székely megyék fejlesztéséről tanácskoztak az illetékesek Tusnádfürdőn 
2012. július 27. – Krónika  

Az RMDSZ részéről Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök vitázott néppárti (EMNP) 

politikusokkal csütörtökön az Egységes Székelyföld – a szimbólumoktól a konkrét 

fejlesztési tervekig címmel meghirdetett beszélgetés keretében. Míg Borboly szerint 

folytatni kell a megkezdett programokat, Sorbán Attila csíkszéki EMNP-elnök úgy 

vélekedett: a székelységnek végig kell gondolnia, mit is akar, hisz rohamosan fogyatkozott 

az elmúlt 90 évben. 

 

Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum felélesztését sürgeti az EMNP 
2012. július 27. – Krónika, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői nem érzik csúfos vereségnek az alakulat által a 

júniusi helyhatósági választáson elért eredmény, azonban nagy győzelemnek sem. Mindez 

a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében, a tavaly bejegyzett politikai 

alakulat első évének mérlegéről rendezett fórumon hangzott el. Toró T Tibor, az EMNP 

elnöke elmondta együttműködésre van szükség az erdélyi magyar pártok között és ennek a 

kerete az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum lehetne. „Erős nyomás ér minden politikai 

szereplőt ennek összehívására. Remélem, nemcsak mi érezzük ezt, hanem az RMDSZ is, és 

a Tusványost követő napokban, hetekben talán képesek leszünk az EMEF-be új életet 

lehelni” − hangsúlyozta Toró T. Tibor. 

 

Parlamentáris királyságot javasol Smaranda Enache  
2012. július 27. – Szabadság 

A Jogállam és népszavazás Romániában címmel megrendezett tusványosi fórumon 

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke borúlátó helyzetképet festett a romániai 

politikai viszonyokról, ahol véleménye szerint kisebbségben vannak azok, akiknek 

fontosak a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok. Az ismert emberi jogi aktivista 

szerint Traian Băsescu felfüggesztett államfő megosztó személyiség, aki mandátuma idején 

többször megsértette az alkotmányt: ezért mennie kell. De le kell mondania a plagizáló 

Victor Ponta miniszterelnöknek is, mert egy ilyen ember nem képviselheti Európában 

Romániát – vélekedett Smaranda Enache. Kifejtette: a legjobb megoldás az lenne 

Románia számára, ha bevezetnék a parlamentáris királyságot.  

 
Felmérés: elsöprő többség szavaz majd Basescu leváltására 
2012. július 26. – MTI, erdely.ma, Szabadság 

Egy felmérés szerint a román állampolgárok több mint kétharmada Traian Basescu 

leváltása mellett fog szavazni a vasárnapi referendumon - közölte a Realitatea román 

hírtelevízió. Az Operations Research közvélemény-kutató intézet által készített felmérés 

szerint a megkérdezettek 72 százaléka nyilatkozott úgy, hogy Basescu leváltása mellett fog 

szavazni, és 52 százaléka válaszolta azt, hogy részt vesz a felfüggesztett államfő leváltásáról 

szóló népszavazáson. A részvételi arány azért fontos, mert a népszavazás csak akkor lesz 
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érvényes, ha a választói névjegyzékben szereplők legalább fele plusz egy fő megjelenik az 

urnák előtt. 

 

Maradna Ponta és Antonescu 
2012. július 27. – Krónika  

Victor Ponta miniszterelnök akkor is hivatalban marad, ha az alacsony részvételi arány 

miatt érvénytelenítik a Traian Basescu felfüggesztett államfő menesztéséről szóló 

vasárnapi népszavazás eredményét. Ezt maga a kormányfő jelentette be szerdán este egy 

televíziós műsorban. Kifejtette, hogy novemberig, a parlamenti választásokig marad a 

miniszterelnöki tisztségben, amikor is meggyőződése szerint a most kormányzó 

Szociálliberális Unió (USL) pártszövetség többséget szerez, így ő is folytathatja 

miniszterelnöki mandátumát. Ponta korábban többször is kijelentette, hogy amennyiben 

Basescu visszatér hivatalába, ő nem lesz képes politikai társbérletben együttműködni az 

államfővel. 

 

Régi-új alelnökök 
2012. július 27. – Krónika  

A várakozásoknak megfelelően az RMDSZ jelöltjeit, Petres Sándort és Birtalan Józsefet 

választotta alelnökeinek a Hargita megyei önkormányzat. Mivel az RMDSZ kétharmados 

többséggel rendelkezik a testületben, megválasztásuk nem volt kérdéses, a többi párt sem 

állított jelöltet. Petres 28, Birtalan 27 támogató szavazattal szerezte meg a tisztséget. 

 

Választások 2012 – nemzetpolitikai kerekasztal Tusványoson 
2012. július 27. – Krónika  

A 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében ma 10 órától a Lőrincz 

Csaba-sátorban Választások 2012 – nemzetpolitikai kerekasztal témában szerveznek 

beszélgetést. Jelen lesz Toró T. Tibor (elnök, Erdélyi Magyar Néppárt), Brenzovics László 

(alelnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség), Berényi József (elnök, Magyar Koalíció 

Pártja), Pásztor István (elnök, Vajdasági Magyar Szövetség). Moderátor: Répás Zsuzsanna 

(nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár). 

 

Voksolás üdülőtelepeken, hajnaltól késő estig 
2012. július 27. – Krónika, Szabadság 

A Traian Basescu államfő menesztéséről szóló vasárnapi népszavazásra több mint 18 

millió választópolgárt várnak, miután a tavalyi népszámlálás hivatalos végeredményének 

hiányában ezúttal is a 2002-es cenzus adatait használják. Ennek nyomán az 

alkotmánybíróság döntése értelmében a referendum érvényességéhez az összes 

választójoggal rendelkező polgár fele plusz egy fő, azaz 9 154 307 személy részvétele 

szükséges. Az államfő leváltását kezdeményező USL-nek tehát a PDL bojkottja fényében 

nem lesz könnyű elérnie célját A kormányoldal ugyanakkor igyekezett a maga javára 

átszabni a népszavazásról szóló törvényt: négy órával meghosszabbította a referendum 
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időtartamát, így az vasárnap reggel héttől este 11-ig tart, és a szavazóhelyiségek számát is 

jelentősen növelték: 18 548 helyszínen lehet voksolni, ebből 1220 bukaresti, 306 pedig 

külföldi. A kormány utasítására még az üdülőtelepeken, szállodákban, vendéglőkben is 

voksolásra alkalmas helyiségeket kell berendezni, hogy a szabadságukat töltők se 

„menekülhessenek” el a referendum elől. 

 

RMDSZ-es üzenet a Kolozs megyeieknek 
2012. július 27. – Szabadság 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete tegnap közleményt adott ki, amelyben az országos 

vezetőség hivatalos álláspontjával összhangban arra kérte a Kolozs megyei magyarokat, 

hogy mondjanak véleményt a vasárnapi népszavazáson. Azt ajánljuk a Kolozs megyei 

magyaroknak, hogy július 29-én vegyenek részt a referendumon, és szavazzanak saját 

lelkiismeretükre és józan megfontolásukra hallgatva” – olvasható a Máté András Levente 

megyei elnök által aláírt közleményben. 

 

A szórványmagyarság fogyott leginkább Szlovákiában 
2012. július 26. – Starovic Tibor – MTI  

A szórványban élő magyarság fogyott leginkább 2001 óta Szlovákiában, a magyarság 

arányának legalacsonyabb mértékű csökkenése pedig azokon a településeken mutatkozott 

meg, ahol még lehet tömbmagyarságról beszélni. Gyurgyík László szociológus a 

szórványmagyarság nagyobb arányú csökkenését sajnálatos, ugyanakkor nem meglepő 

jelenségnek tartja. Az MTI-nek adott nyilatkozatában elmondta: úgy véli, a jelenség 

legfőbb oka, hogy azokon a településeken, ahol alacsonyabb a magyarság aránya, 

nincsenek meg azok az intézmények, amelyek elősegíthetnék a magyarság megmaradását. 

Rámutatott: minél kisebb egy adott településen egy adott kisebbség aránya, annak 

képviselői annál kevésbé vállalják fel nemzeti hovatartozásukat. Hozzátette: éppen ezeken 

a településeken a leggyakoribbak a vegyes házasságok is, amelyek terén a tapasztalat azt 

mutatja, hogy az azokban születő gyermekek nagy része már nem fogja magyarnak vallani 

magát. 

 

Maratoni ülés, délben szavazás 
2012. 07.27. – Vajdaság Ma 

A szerbiai képviselőházban hajnalig tartott a vita az új kormányról, amelyet várhatóan ma 

délben fognak megválasztani, miután Ivica Dačić kormányfő és csapata leteszik az esküt. 

Szerbia így 82 nappal a választásokat követően, 30 nappal azután, hogy a szocialisták vezetője 

kormányalakítási felkérést kapott Tomislav Nikolić szerb elnöktől és 32 nappal a 

kormányalakítás törvényes határideje lejárta előtt ma valószínűleg kormányt kap.  Dačić 

hangsúlyozta, az új kormány nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét, de valóra kell 
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váltani mindent, amiben a Pristinával folytatott párbeszéd során megállapodtak. Dačić 

kijelentette, Szerbia síkra száll a Nyugat-Balkán biztonságáért, stabilitásáért és a jószomszédi 

viszonyok ápolásáért, s mindenkinek “békejobbot kínál”. 

 

A szerbiai újságíró egyesületek kegyelmet kérnek Sass László számára a szerb 
elnöktől 
2012.07.26. – Vajdaság Ma 

Az újságírói szakmai szervezetek ma azzal a kéréssel fordultak Tomislav Nikolić szerb 

elnökhöz, részesítse kegyelemben a szabadkai Sass Lászlót (69), aki július 20-ától 

börtönbüntetését tölti a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetője, Toroczkai 

László elleni becsületsértésért. A Szerbiai Újságírók Egyesülete (UNS), a Szerbia Független 

Újságírók Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági Független Újságírók Egyesülete (NDNV) 

közleménye szerint a Magyar Szó és a Hét Nap egykori munkatársa esetében az újvidéki 

Fellebbviteli Bíróság megerősítette a szabadkai Alapfokú Bíróság ítéletét, amely 

értelmében a Toroczkai által indított becsületsértési perben Sasst 150.000 dinár 

pénzbírsággal sújtották a Magyar Szó Közös Íróasztalában 2007-ben megjelent olvasói 

levele miatt. 

 

Egy millió aláírást gyűjtöttek a nyelvtörvény támogatására 
2012. július 26. – Kárpátalja Ma 

Vadim Kolesznyicsenko parlamenti képviselő (Régiók Pártja) kijelentette, hogy egy millió 

aláírást sikerült összegyűjteni a nyelvtörvény támogatására – írja a Podrobnosti.ua 

internetes hírportál. A képviselő véleménye szerint a nyelvtörvény életbe léptetésére van 

pénz. Mint ismeretes, július 3-án a Legfelsőbb Tanács többségi szavazattal elfogadta a 

nyelvtörvényt. A törvény értelmében egy adott közigazgatási egységen belül a kisebbségek 

hivatalosan is használhatják anyanyelvüket, ha arányuk eléri a 10 százalékot. Ennek 

értelmében az orosz nyelv Ukrajna 27 közigazgatási egysége közül 13-ban kaphat 

regionális státust, emellett Kárpátalján a magyar, a Krímben a krími tatár, Csernyivci 

megyében pedig a román nyelv emelkedhet regionális szintre.  

 

Martonyi: Ukrajna Európai integrációja az Európai Unió egyik stratégiai terve 
2012. július 26. – Kárpátalja Ma 

„A stratégiai terv lényege, hogy az ország elszigetelése helyett meg kell próbálni közelebb 

hozni Ukrajnát az Európai Unióhoz" - mondta Magyarország külügyminisztere. Martonyi 

azt is elmondta az ukrán kormány képviselőinek, hogy fontolóra kell venni az Európai 

Unió aggodalmait is. A magyar diplomácia vezetője ezen kívül felajánlotta kollégáinak 

Ukrajna kérdésének napirendre tűzését az uniós kérdésekkel foglalkozó külügyminiszteri 

tanács ülésén. „Hiszen azok az események, melyek ott történnek, különösen fontosak az 

Európai Unió Keleti Partnerség politikája szempontjából" - hangsúlyozta Martonyi. Hétfőn 

Brüsszelben megtörtént a „Keleti Partnerség" külügyminisztereinek harmadik találkozója. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13837/A-szerbiai-ujsagiro-egyesuletek-kegyelmet-kernek-Sass-Laszlo-szamara-a-szerb-elnoktol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13837/A-szerbiai-ujsagiro-egyesuletek-kegyelmet-kernek-Sass-Laszlo-szamara-a-szerb-elnoktol.html
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11777-egy-millio-alairast-gyujtottek-a-nyelvtorveny-tamogatasara
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11777-egy-millio-alairast-gyujtottek-a-nyelvtorveny-tamogatasara
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/11776-martonyi-ukrajna-europai-integracioja-az-europai-unio-egyik-strategiai-terve
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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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