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Orbán jó szerencsét kívánt 
2012. július 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Kossuth Rádió, Szabadság, 

maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Jó szerencsét kívánt Orbán Viktor az erdélyi magyar pártoknak ahhoz, hogy az őszi 

parlamenti választások előtt eldöntsék: összefognak-e, vagy nem. A magyar kormányfő a 

23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombati zárónapján rendezett politikai 

fórumon megindokolta, miért vállalt stratégiai partnerséget Tőkés Lászlóval és az EMNP-

vel, ugyanakkor leszögezte: nem kíván konfliktusba keveredni azzal a 80 százaléknyi 

magyarral, akik az RMDSZ-re szavaztak a júniusi helyhatósági megmérettetésen. 

 

Tusványos – Orbán Viktor azt üzente: jól dönt, aki nem dönt 
2012. július 28. – Erdély Ma, MTI, Krónika, transindex.ro, Szabadság, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A Traian Basescu leváltásáról kiírt hét végi romániai népszavazásra utalva jó döntés 

meghozatalára biztatta Románia polgárait szombaton Orbán Viktor. A miniszterelnök 

hangsúlyozta, nem avatkozhat bele abba, hogy a bukaresti „bicskázás" után ki marad 

talpon, és „kit hoznak ki a bálteremből", de aggodalommal tölti el, amit lát. „Arra kérném a 

magyarokat, hogy érezzék át a történelmi helyzet súlyát, és az ezzel kapcsolatos személyes 

felelősséget is. Azt kívánom a románoknak is, és az itt élő magyaroknak is, hogy jó 

döntéseket hozzanak, például úgy, hogy nem hoznak döntést" – jelentette ki a 

miniszterelnök. 

 

Bevezetik a választási feliratkozást 
2012. július 30. – Krónika, transindex.ro, ujszo.com, Népszabadság 

Bevezetik az előzetes feliratkozást az országgyűlési választásokon, erről a szeptemberben 

kezdődő ülésszakon dönt a parlament – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök 

pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a külhoni 

magyarok esetében a levélben szavazás általánossá tételét tartják ésszerű megoldásnak.  

 

Az USL Orbán Viktort okolja a magyarság alacsony részvételéért a 
referendumon 
2012. július 29. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az USL Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét teszi felelőssé amiatt, hogy a 

magyarlakta régiókban nagyon kevesen mentek el szavazni a referendumon. A 

szociálliberálisok azért neheztelnek Orbánra, mert szombaton, a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen és Diáktáborban a másnapi referendumra utalva reményét fejezte ki, 

hogy a romániai magyarok és románok jó döntést hoznak úgy, hogy egyáltalán nem 

döntenek. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/orban-nem-ohajtok-konfliktusba-kerulni-az-rmdsz-es-magyarokkal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123792&cim=tusvanyos_orban_viktor_azt_uzente_jol_dont_aki_nem_dont_video
http://nol.hu/belfold/20120728-nemkivanatos_valasztok
http://itthon.transindex.ro/?hir=30118
http://itthon.transindex.ro/?hir=30118
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BEC becslés: 45,92%-os volt a részvétel 
2012. július 30. – transindex.ro, Magyar Nemzet, Népszabadság 

A választásra jogosultak 45,92%-a vett részt a 23 órás urnazárásig a referendumon a 

Központi Választási Iroda becslése szerint. Városon 41,76%-os a részvételi arány, míg 

falusi környezetben 51,61%. A legkisebb részvételt a magyarok lakta, és ezen belül is a 

székelyföldi megyékben jegyezték: Hargita megyében mindössze 11,56%-os, Kovászna 

megyében 20,60%-os a részvétel. 

 

Kelemen: nem bojkottálta a magyarság a népszavazást 
2012. július 30. – transindex.ro 

„Visszautasítom Crin Antonescu azon kijelentését, hogy a magyarság bojkottálta volna a 

népszavazást” – nyilatkozta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke leszögezte, azért volt jóval 

alacsonyabb a részvétel a magyarok által lakott megyékben, mert a referendumnak nem 

volt közvetlen tétje a magyarság számára. 

 

Nyilvános a Határtalanul! külhoni tanulmányi kirándulási program 
nyerteseinek listája 
2012. július 27. – MTI 

Nyilvánosságra hozták a Határtalanul! külhoni tanulmányi kirándulási program 

nyerteseinek listáját; a következő tanévben 17 ezer diák és 2 ezer pedagógus vehet részt 

utazáson. A www.hatartalanul.eu oldalon közzétett tájékoztató szerint a külhoni területek 

között továbbra is a legnépszerűbb úti cél Erdély. Az idei évtől ugyanakkor már Szlovénia 

és Horvátország magyarlakta területeire is eljuthatnak e támogatással diákok. 

 

Siker, olimpia 
2012. július 30. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a 23. bálványosi szabadegyetemen elmozdulás történt az 

„erdélyi magyar nemzeti válogatott” kialakítása, a politikai összefogás irányába. 

Gyakorlatilag nem volt olyan hazai magyar politikus részvevője a Tusványosnak, aki ne 

szorgalmazta volna ezt az együttműködést, amelyhez Orbán Viktor ezúttal nemcsak erőt, 

de jó szerencsét is kívánt”. 

(A cikk teljes terjedelmében a Krónika 2012. július 30-i számában olvasható.) 

 

Szükséges az összefogás 
2012. július 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

A magyar összefogás szükségességét hangsúlyozták pénteken a Tusványos fősátrában 

rendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. A moderátor szerepét ellátó Répás 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30134
http://itthon.transindex.ro/?hir=30135
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=222591&lang=hun#222591
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=222591&lang=hun#222591
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Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár bevezetőjében rámutatott: ritkán 

fordul elő, hogy több környező országban egyazon évben választásokat rendezzenek. Ezért 

a külhoni magyar vezetők tanácskozása idén az adott országban lezajlott vagy 

küszöbönálló választásokra összpontosított. 

(A cikk teljes terjedelmében a Krónika 2012. július 30-i számában olvasható.) 

 

Borúlátó vélemények az együttműködésről 
2012. július 30. – Krónika  

Egyik magyar párt sem lehet maradéktalanul büszke a helyhatósági választásokon elért 

eredményeire, az őszi összefogás, legalábbis az RMDSZ részvételével, pedig szinte teljesen 

kizárt – szögezték le szakértők. Székely István, a Jakabffy Elemér Alapítvány elnöke, 

Bognár Zoltán, az RMDSZ Szabadelvű Körének elnöke, ifj. Toró T. Tibor szociológus, a 

Sapientia tanársegédje, Székely István Gergő, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója 

Szász Alpár Zoltán, a BBTE tanárának moderálása mellett a Választások 2012 – elért 

eredmények, elvárások című fórumon elemezte ki a júniusi voksolás eredményeit. 

(A cikk teljes terjedelmében a Krónika 2012. július 30-i számában olvasható.) 

 

Táborok külhoni gyerekek számára 
2012. július 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Alapítványt hoznak létre 1,3 millió euróból a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű, 

elsősorban nehéz anyagi helyzetben lévő gyerekek táboroztatására – jelentették be a 

Tusványoson. Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági  Minisztérium gazdaságszabályozásért 

felelős államtitkára és Guller Zoltán, a Nemzeti Üdülési Szolgálat (NÜSZ) Kft. ügyvezető 

igazgatója elmondta: az Erzsébet-program részeként az Erzsébet a Kárpát-medencei 

Gyerekekért Alapítvány szándékai szerint legalább öt, Kárpát-medencei táborhelyen 

nyaralhatnak majd a gyerekek, évente több ezren.  

(A cikk teljes terjedelmében a Krónika 2012. július 30-i számában olvasható.) 

 

Autonómia: nem történt érdemi előrelépés 
2012. július 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bár az erdélyi magyarság megmaradásának záloga az autonómia,ennek elérésében a 

Székelyföldön még csak az út elején járunk, a Patiumban pedig még  ott sem tartunk – 

körülbelül így foglalható össze a Tusványos keretében A mint autonómia címmel 

megtartott kerekasztal-beszélgetés. 

(A cikk teljes terjedelmében a Krónika 2012. július 30-i számában olvasható.) 

 

Leváltották Ferenczet 
2012. július 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Leváltották a Hargita megyei tanfelügyelőség éléről Ferencz S. Alpárt, a tisztséget a tanév  

végéig Bartolf Hedvig tölti be. A személycserét a tanügyminisztérium rendelte el. Ferencz 
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S. Alpár továbbra is az intézmény alkalmazottja marad, és a decentralizációért  és 

menedzsmentért felelős osztályt vezeti majd, melynek élén eddig Bartolf Hedvig  állt. 

 

Székely István: Székelyföld kitart az államfő mellett 
2012. július 30. – transindex.ro 

Székelyföld kitart Traian Băsescu mellett - válaszolt a Transindex megkeresésére Székely 

István. A politikai szakértő szerint a részvételi adatok egyértelműen mutatják, hogy a 

többségében magyarok által lakott megyék, és a jelentős számú magyar lakossággal 

rendelkező megyék a 2007-es népszavazáshoz hasonlóan az államfőt támogatják.  

 

Román himnusszal és zászlólengetéssel mozgósítanak Marosvásárhelyen 
2012. július 30. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen a nemzeti érzelmekre alapozva próbálnak mozgósítani. A várost egy 

autókonvoj járja körbe néhány órával urnazárás előtt, az elől haladó autóból a Deșteaptă-

te române (Ébredj, román!) kezdetű román himnusz szól, a többi autó utasai pedig a 

trikolórt lengetik. Eközben a televíziók Orbán Viktor tusványosi beszédét mutatják, akit 

azzal vádolnak, hogy befolyásolni próbálja a népszavazás kimenetelét. 

 

Magyarellenes SMS-ben buzdítanak részvételre 
2012. július 30. – transindex.ro 

„Vrei un presedinte «salvat» de unguri? Fii roman si mergi la vot!” (“Egy magyarok által 

megmentett elnököt akarsz? Légy román és menj szavazni!”): ezt az SMS-t kapta ma 

Transindex egy olvasója. A mai nap folyamán számos, egyik vagy másik oldal mellett 

kampányoló SMS keringett – ez az első, nyíltan nacionalista, magyarellenes üzenet. 

 

Szavazzon, vagy ne szavazzon vasárnap az erdélyi magyarság? 
2012. július 27. – Erdély Ma, Duna Tv 

A 23. Bálványosi Szabadegyetemen nyilvános vitát rendeztek A jogállam és népszavazás 

Romániában című fórumon, amelynek témája a vasárnapi népszavazás volt. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt a népszavazástól való távolmaradásra biztatja az erdélyi magyarságot, 

mert szerinte a részvétel egyenértékű lenne az államfő leváltásának támogatásával. Ezzel 

szemben az RMDSZ az mondja: élni kell a szavazati joggal, mert a magyarok nem 

üzenhetik azt, hogy számukra közömbös az ország sorsa. 

 

Magyarok döntenek Románia jövőjéről? Újabb magyarellenes SMS 
2012. július 29. – transindex.ro 

„Victor Orban le-a cerut maghiarilor din Transilvania sa nu iasa la vot. Daca nu vreti ca 

viitorul Romaniei sa fie hotarat de unguri, ROMANI, IESITI LA VOT!” (“Orbán Viktor azt 

kérte az erdélyi magyaroktól, hogy ne menjenek szavazni. Ha nem akarjátok, hogy 

Románia jövőjét a magyarok döntsék el, románok, menjetek szavazni”): ez egy másik, 

magyarellenes SMS, amelyről a Transindex tudomást szerzett. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30113
http://itthon.transindex.ro/?hir=30119
http://itthon.transindex.ro/?hir=30120
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123739&cim=szavazzon_vagy_ne_szavazzon_vasarnap_az_erdelyi_magyarsag_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=30122
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DJ Orbán bekevert 
2012. július 29. – manna.ro 

“DJ Orbán és MC Tőkés pörgette a nemzeti lemezeket a tusványosi nagyszínpadon, de a 

parti nem csapott át frenetikusba” – írja a Manna. 

 

Pozsonyban van az 1948-as kassai Csatáry-per anyaga 
2012. július 27. – Felvidék Ma 

A szlovák Nemzeti Emlékezet Intézetének (ÚPN) pozsonyi levéltárában van annak a 

bírósági döntésnek az aktája, amely kimondja a háborús bűntettek elkövetésének gyanúja 

miatt a múlt héten Budapesten őrizetbe vett Csatáry László halálos ítéletét. 

 

Közlemény a komáromi MKP-tól 
2012. július 27. – Felvidék Ma 

A Statisztikai Hivatal közzétette a tavaly májusi népszámlálás településekre lebontott 

adatait. A Magyar Koalíció Pártja komáromi helyi szervezete aggodalommal állapítja meg, 

hogy községeinkben, városainkban általános tendencia a magyarság számarányának 

csökkenése. 

 

Tavaly 856 szlovákigazolványt adtak ki 
2012. július 28. – ujszo.com 

A Határon Túli Szlovákok Hivatala  (ÚSŽZ) 2011-ben 993 szlovákigazolvány-kiállítási 

kérelmet kapott. Ugyanebben az évben 856 igazolványt adtak ki, 14 ország lakosai részére. 

A külföldön élő szlovákok ennek birtokában vehetik igénybe az őket megillető 

kedvezményeket. A legnagyobb érdeklődés a schengeni térség államain kívül élők körében 

mutatkozott. 683 szerbiai és 135 ukrajnai kért ilyen dokumentumot. 

 

Átadták a magyar nagykövetségnek Csatáry László halálos ítéletét 
2012. július 27. – ujszo.com 

Átadta a Nemzeti Emlékezet Intézete (ÚPN) a Kassai Népbíróságon 1948. június 8-án kelt 

ítéletet Magyarország pozsonyi nagykövetségének, és az igazságügyi minisztériumnak. „Ez 

az egyetlen ítélet, amelyről ma tudjuk, hogy létezik” – jelentette ki Ivan Petranský, az ÚPN 

igazgatója. 

 

Az új kormány letette az esküt 
2012. július 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szerbiának péntektől új kormánya van, élén Ivica Dačićtyal. A kormányra 142 parlamenti 

képviselő szavazott, 72-en voltak ellene, 26 képviselő pedig nem jelent meg az ülésen. 
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http://manna.ro/kozter/dj-orban-bekevert-2012-07-29.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/34956-pozsonyban-van-az-1948-as-kassai-csatary-per-anyaga
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34959-kozlemeny-a-komaromi-mkp-tol
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/28/tavaly-856-szlovakigazolvanyt-adtak-ki
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/27/atadtak-a-magyar-nagykovetsegnek-csatary-laszlo-halalos-iteletet
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17057/Az-uj-kormany-letette-az-eskut.html


 

 

 

 

 

 
7 

Nebojša Stefanović házelnök javaslatára a szavazás nyilvános volt, egyenként szólították 

fel a képviselőket. 

 

Négy- helyett már csak kétnyelvű jelzőtáblák 
2012. július 27. – Vajdaság Ma 

László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom elnöke nyílt levéllel fordult Szabadka Város 

Idegenforgalmi Szervezetéhez, amelyben nehezményezi, hogy a most kihelyezésre kerülő 

idegenforgalmi táblák a korábbi négy nyelv helyett most csak két nyelven igazítanak útba.  

 

Pajtić: elképzelhető a szakadás a Demokrata Pártban 
2012. július 28. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő, a Demokrata Párt (DS) magas rangú tisztségviselője 

azt nyilatkozta, a DS-n belüli forrongások akár a párt szakadásával is járhatnak, de ennek 

ellenére, véleménye szerint a pártot nem fenyegeti komolyabban a széthullás veszélye.  

 

Pásztor Tusványoson: A VMSZ célja, hogy ne csökkenjen a magyarság 
politikai befolyása Szerbiában 
2012. július 29. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint bár még nem ismerik a 

legfrissebb népszámlálási adatokat Szerbiában, de az biztos, „túl sokan leszünk ahhoz, 

hogy lemondjunk az érdekérvényesítés ambíciójáról”. Szerbiában sikerült a magyar 

szavazókat visszafordítani a magyar politika támogatása felé, már nincs olyan mértékű 

átszavazás – mondta el az elnök Tusványoson, a Választások 2012 Kárpát-medencei 

fórumon. 

 

Az aracsi pusztatemplom emlékünnepe 
2012. július 29. – Vajdaság Ma 

Az Aracsi Pusztatemplom idei, XIV. Emlékünnepsége a tordai Nepomuki Szent János 

templomban szombaton ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet msgr. dr. Német László, 

nagybecskereki megyéspüspök celebrált paptestvéreivel együtt. 

 

Szerb reagálások Ahtisaari kijelentésére 
2012. július 29. – Vajdaság Ma 

Ivica Dačić szerb kormányfő szerint semmi szükség arra, hogy Szerbia azonnal reagáljon 

Martti Ahtisaari kijelentésére, miszerint Szerbia nem csatlakozhat az EU-hoz, míg el nem 

ismeri Koszovót, hiszen a diplomata nem az EU nevében beszélt. 

 

Hídépítők  
2012. július 30. - Lakatos János – Magyar Szó 

Péntek este hivatalosan véget ért a Duna menti régiók és városok VI. Toleranciatábora, a 

résztvevő fiatalok pedig szombat délelőtt utaztak haza. A tábor július 22-én kezdődött, s az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13839/-Negy--helyett-mar-csak-ketnyelvu-jelzotablak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13841/Pajtic-elkepzelheto-a-szakadas-a-Demokrata-Partban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13844/Pasztor-Tusvanyoson-A-VMSZ-celja--hogy-ne-csokkenjen-a-magyarsag-politikai-befolyasa-Szerbiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13844/Pasztor-Tusvanyoson-A-VMSZ-celja--hogy-ne-csokkenjen-a-magyarsag-politikai-befolyasa-Szerbiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13845/Az-aracsi-pusztatemplom-emlekunnepe.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17066/Szerb-reagalasok-Ahtisaari-kijelentesere.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-07-30_Hidepitok.xhtml
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elmúlt hat nap alatt a fiatalok számos kreatív és edukatív műhelymunkán vehettek részt. A 

tanulás és a barátkozás mellett a szórakozásra is jutott idő, minden este koncertek várták 

őket és topolyaiakat a Belgrád Áruház mögötti nagyszínpadon.  

 

Demoralizálja a kárpátaljai magyarságot a magyar választókerület hiánya  
2012. július 27. – Kárpátalja Ma 

A magyar többségű választókerület hiánya demoralizálja a kárpátaljai magyarságot – 

hangzott el Tusványoson a Választások 2012 munkacímű kerekasztalon, amelyen a 

Kárpát-medencei magyarlakta területek politikai szervezetei képviseltették magukat. 

 

Egy ukrán lap szerint magyar kényszermunkatáborok túlélői után kutatnak  
2012. július 27. - Kárpátalja Ma 

Kárpátalján egy nemzetközi alapítvány támogatásával keresik az 1939-1944 közötti 

"magyar fasiszta megszállás" időszakában létesített "magyar kényszermunkatáborok" 

túlélőit - írta csütörtökön egy ungvári ukrán lapra hivatkozva a beregszászi Kárpátalja 

című hetilap internetes kiadása.  

 

Nyári nyelvtanfolyam a BMKE-ban 
2012. július 29. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület ismét magyar nyelvi tanfolyamot szervez 

Felsőőrött augusztus 27 és 31 között. A beszédorientált foglalkozásokon szakképzett 

oktatók játékos módon ösztönzik a magyart többé vagy kevésbé beszélő gyermekeket a 

nyelv gyakorlására. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11837-demoralizalja-a-karpataljai-magyarsagot-a-magyar-valasztokerulet-hianya
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11822-egy-ukran-lap-szerint-magyar-kenyszermunkataborok-tuleloi-utan-kutatnak
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/167418/
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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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