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Biztosan érvénytelen a népszavazás, 46,23 százalékos a részvétel 
2012. július 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Nyugati 

Jelen, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A Központi Választási Iroda (BEC) az eredmények 99,97 százalékának feldolgozása után 

hétfőn délután közölte: a szavazópolgárok 46,23 százaléka vett részt a vasárnapi 

referendumon. Ennek alapján biztosra vehető, hogy a népszavazás érvénytelen. A BEC 

szerdán közli a hivatalos végeredményt. Az urnákhoz járulók 87,52 százaléka Traian 

Băsescu menesztésére adta voksát, 11,15 százalékuk ellene szavazott. 

 

Băsescu: köszönet a magyar szavazóknak, megértettem jelzésüket 
2012. július 30. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Traian Băsescu vasárnap éjszaka kiemelten mondott köszönetet a magyar szavazóknak, és 

kijelentette, megértette a jelzésüket. „Azon túl, hogy köszönöm a románoknak a 

támogatást, engedjék meg, hogy a magyar nemzetiségű román állampolgároknak is 

köszönetet mondjak. Megértettem a jelzésüket” - jelentette ki Traian Băsescu. 

 

Nincs fizetéses hely a magyaroknak a MOGYE-n 
2012. július 30. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Egyetlen tandíjköteles helyre sem jutott be magyar diák a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) fogorvosi, illetve általános orvosi szakára. Így 2012-

ben a két szakon száztízzel több román nemzetiségű egyetemista kezdheti meg a tanévet az 

intézményben. 

 

Kelemen Hunor: a magyarok értékelték azt a kormányt, amelynek az RMDSZ 
is a része volt 
2012. július 30. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Nyugati Jelen 

Ne a magyarokat hibáztassák a referendum sikertelensége miatt – jelentette ki Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök, miután magyarok lakta megyékben a szövetség javaslata ellenére 

kevesen mentek el voksolni a népszavazáson. Kelemen Hunor úgy véli, az erdélyi 

magyarok szavazókedvét az is befolyásolta, hogy nem felejtették el, hogy azt a kormányt, 

amelynek az RMDSZ is a része volt, és amelyet a magyar emberek minden gazdasági 

nehézség ellenére értékeltek, éppen azok a szocialisták és liberálisok buktatták meg a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem miatt, akik most a magyarok 

részvételét, szavazatát kérték. 
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Anyanyelvi tábor Győrben határon túli diákoknak 
2012. július 30. – MTI, hirek.sk 

Kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki magyar ajkú középiskolások részvételével 

anyanyelvi tábor nyílt hétfőn Győrben. A tíznapos program a fiatalok nemzettudatának, 

identitásának erősítését, anyanyelvi ismereteik bővítését, elmélyítését szolgálja. 

 

MPP: nem passzivitás a magyarok távolmaradása a népszavazástól 
2012. július 30. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a romániai magyar választók távolmaradása a Traian 

Băsescu felfüggesztett államfő leváltásáról szóló népszavazástól nem passzivitást jelent, 

hanem egyértelmű állásfoglalást – olvasható a párt hétfői közleményében. A dokumentum 

szerint Székelyföldön és a többi magyarlakta vidékeken távolmaradással tüntettek az 

emberek a Szociálliberális Szövetség (USL) politikája ellen. Az MPP szerint a referendum 

ismét bebizonyította, hogy az erdélyi magyar közösség képes eldönteni országos 

kérdéseket is. 

 

Kiss Tamás: Victor Pontát utasították el a magyarok 
2012. július 30. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Nem Băsescu mellé álltak, hanem Victor Pontát utasították el a népszavazástól távol 

maradó magyarok - mondta az urnazárás után Kiss Tamás. A szociológus szerint a 

székelyföldiek távolmaradása nem azzal magyarázható, hogy Băsescu különösebben 

népszerű lenne a körükben, hanem sokkal nagyobb az ellenszenv Victor Ponta 

miniszterelnökkel, illetve a PSD-vel szemben. 

 

Bakk Miklós: az RMDSZ az USL-hez fog közeledni 
2012. július 30. – transindex.ro 

Bakk Miklós szerint gyengült az USL támogatottsága az elmúlt hetek politikai harcai és 

botránysorozata miatt. A politológus szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy nőtt a PDL 

támogatottsága - magyarázta a szakértő az Erdély FM megkeresésére. „A mostani politikai 

állóháború kétségtelenül ront a Szociál-Liberális Koalíció őszi esélyein, és megtörténhet, 

hogy már nem tud egyedül kormányozni, és koalíciós partnerre van szüksége, tehát ez a 

helyzet megnöveli az RMDSZ esélyeit, hogy kormányra kerüljön.” Ami a többi romániai 

magyar pártot illeti, Bakk Miklós szerint ők is ahhoz fognak igazodni, hogy miként alakul a 

román pártok viszonya az őszi választásokig. 

 

Illyés Gergő: árnyalni kell a népszavazási eredmény arányait 
2012. július 30. – transindex.ro 

A 88%-os többséget tekintve elsöprőnek tűnik Traian Băsescu elutasítottsága, ugyanakkor 

a távol maradók között szépszerével lehetnek olyanok, akik az államfő mellett döntöttek, 
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és számukra az egyetlen logikus lépésnek a távolmaradás tűnt – válaszolt a Transindex 

megkeresésére Illyés Gergő. 

 

Pontának és Antonescunak hiányoztak a magyarok 
2012. július 30. – Erdély Ma, maszol.ro 

A romániai magyarok nem akartak részt venni a román politikusok „dupla vagy semmi” 

játékában, és mert számukra nem volt tétje a referendumon való részvételnek, ezzel 

magyarázta Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, a Kovászna és Hargita megyei 

alacsony szavazókedvet. Az elöljáró ugyanakkor úgy véli nem sokakat befolyásolt Orbán 

Viktor kormányfő nyilatkozata, amelyben a szavazástól való távolmaradásra szólította fel 

az erdélyi magyarokat. Antal Árpád rámutatott: a vasárnapi referendumon való részvétel, 

nem csak Kovászna és Hargita megyékben volt alacsony, hanem egész Erdélyben, ez pedig 

azt bizonyítja, hogy az erdélyiek nem vevők a nacionalista, magyarellenes üzenetekre. 

 

Szakértő: marad a feszült viszony az államfő és a kormányfő között 
2012. július 30. – Erdély Ma, MTI 

Továbbra is megmarad az eddigi feszült viszony az államfő és a kormányfő között, a Traian 

Basescu köztársasági elnök elmozdításáról vasárnap lezajlott eredménytelen népszavazás 

után – mondta el az MTI-nek Pászkán Zsolt politikai elemző, aki szerint a romániai 

magyarok számára érdektelen volt a szavazás. 

 

Gyergyószentmiklósi RMDSZ: tisztújítás volt? 
2012. július 30. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Bányász Lehel lett Barti Tihamér utódja a gyergyószentmiklósi RMDSZ elnöki 

tisztségében. Választás volt valóban, ám a területi elnök, Bende Sándor szerint az nem felel 

meg az alapszabályzat előírásainak, így Gyergyószentmiklóson is, akár négy másik 

gyergyószéki településen, augusztus 31-én lesz tisztújítás. 

 

Ki a vesztes? 
2012. július 31. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente a népszavazási eredmény kapcsán megjegyezte, hogy „a labda most az USL 

térfelén pattog, de eddigi reakciói nem sok jót sejtetnek. Az, hogy a kudarcért primitív, 

sovén retorikát alkalmazva a magyarok bojkottját teszik felelőssé, annak a jele, hogy nincs 

tervük a folytatásra, és a lappangó indulatokat a maguk irányábóla jól bevált mumus, a 

magyarok irányába kívánják terelni”. 
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Elutasítják Pontáék vagdalkozását 
2012. július 31. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Nem passzivitást jelentett a távolmaradás az erdélyi magyarok részéről, hanem világos 

állásfoglalást a Traian Băsescu államfő menesztése, illetve a Ponta- és Antonescu-féle, 

államcsínyszámba menő referendum ellen – jelentette  ki Tőkés László európai parlamenti 

képviselő. 

 

Orbán nem lát át a kerítésünkön 
2012. július 31. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka szerint „A nagyon nagy baj a mélyben van: másfél évtizede legalább, hogy 

a Fidesz azzal ámítja önmagát, a szavazóit, hogy saját nemzetpolitikája van. És most, 

Tusnádfürdőn el kellett volna mondani a becsület kedvéért, hogy nemcsak hogy nemzeti 

kormány nincsen, nemzetpolitika sincsen. Orbán Viktornak személyesen (és a személyéből 

kinövő, ránövő politikai lénynek – nevezzük kormánynak, pártnak, baráti vagy üzleti 

körnek) fogalma sincs, mi a nemzet”. 

 

Elbírálták a kisebbségi kultúrára szánt támogatásokat 
2012. július 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Lezárult a szlovák kormány által a kisebbségi kultúra támogatására szánt pénzekre 

benyújtott pályázatok elbírálásának folyamata - közölte az MTI pozsonyi irodájával A. 

Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos hétfőn. Az idén az előző évinél félmillió euróval 

magasabb, 4 és fél millió euró volt a kisebbségi kultúra pályázati támogatására megítélhető 

összeg. Ez az összeg 2006-ban, Csáky Pál miniszterelnök-helyettessége idején volt a 

legmagasabb, akkor meghaladta az 5 millió eurót. 

 

Borec: kérni akarjuk Csatáry kiadatását 
2012. július 30. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A szlovák igazságügyi miniszter kijelentette, egyetért azzal, hogy a háborús bűnökkel 

gyanúsított Csatáry Lászlóval szemben Szlovákiában folytassanak le eljárást, s ennek 

érdekében az illetékes bíróság kérje kiadatását a magyar szervektől. Tomáš Borec közölte, 

a volt csendőrtiszt ellen lefolytatott per iratait már továbbították a Kassai I-es 

Járásbíróságnak, kérve, gyorsan járjon el az ügyben. 

 

Csatáry kiadatása: európai elfogatóparancs kell 
2012. július 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Fővárosi Törvényszék dönthet Csatáry László volt kassai rendőrparancsnok 

Szlovákiának történő kiadatásáról, de ebben az ügyben még nem érkezett európai 

elfogatóparancs, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak (KIM) nincs 

tudomása arról, hogy kibocsátottak ilyen dokumentumot. 
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Pásztor: az új kormány megérdemli a támogatást 
2012. július 30. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke azt nyilatkozta, az új kormány és Ivica 

Dačić kormányfő programbeszéde minden kétséget kizáróan megérdemli a polgárok 

egyöntetű támogatását. Jó, hogy megalakult a kormány, mert ez „stabilizálni fogja a 

szerbiai politikai színteret”, fejtette ki Pásztor sajtótájékoztatóján. 

 

Megbüntetik a „rossz” önkormányzatokat 
2012. július 30. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Ivica Dačić kormányfő, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke az elmúlt hétvégén sokadszorra 

megerősítette, hogy Vajdaságban és Szerbiában máshol is több helyütt átalakítják a 

közeljövőben megalakult helyi hatalmakat. Dačić szerint a községi és városi többségi 

koalícióknak minél inkább a köztársaságihoz kell hasonlítaniuk. A kormányfő Újvidéket 

említette elsőként a hatalom átalakításának tekintetében. 

 

Együttműködik a Szerbiai és a Vajdasági Parlament 
2012. július 30. – Pannon RTV 

A Köztársasági és a Tartományi Képviselőház jövőbeni együttműködésének terveiről 

tartott sajtótájékoztatót Pásztor István. A Vajdasági Parlament elnöke értékelte a múlt hét 

eseményeit, a Köztársasági Parlament és a kormány megalakulásának körülményeit, és 

megelégedéssel vette tudomásul az új miniszterelnök azon kijelentését, miszerint Vajdaság 

önrendelkezése nem csorbul a jövőben. 

 

Még függőben a nyelvtörvény 
2012. július 31. – Szalontay Mihály – Magyar Hírlap 

Egyelőre nem világos, sikerül-e rávenni az ukrán parlament elnökét arra, hogy aláírja a 

nyelvtörvényt, amely a magyarnak is regionális nyelvi státust biztosítana Kárpátalján. A 

kijevi törvényhozás kormánypárti többsége mindenesetre nem hagyta jóvá Volodimir 

Litvin lemondását a házelnöki posztról. Az ukrán nyelvtörvényt még július 3-án elfogadta 

második olvasatban is a kijevi törvényhozás. A jogszabály alapján amennyiben a 

kisebbségek aránya eléri a tíz százalékot egy közigazgatási körzetben, hivatalosan is 

használhatják az anyanyelvüket. 

 

Kampányrajt Ukrajnában 
2012. július 31. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Elemzők szerint a közelgő ukrajnai választásokat megelőző választási kampányban durva 

kampányra számítanak, amelyben nem lesz helye sem a gazdasági, sem az ideológiai 
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elképzelések versengésének. A kiélezett harc célja az is, hogy mintegy 6 millió választásra 

jogosult nem tudja kire fog majd szavazni, ezért őket célozzák meg elsősorban a pártok. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. július 31-i számában olvasható.) 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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