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Németh Zsolt: nem érdemes az erdélyi magyarok ellen kormányozni 
2012. július 31.  – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Népszabadság 

A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a magyar-román kapcsolatok 

szempontjából döntő kérdés az emberi jogoknak – beleértve az erdélyi magyarság emberi 

jogainak – a tiszteletben tartása. Németh Zsolt keddi budapesti sajtótájékoztatón azt 

mondta, az erdélyi magyarság távolmaradása a hétvégi népszavazástól nem választható el 

az elmúlt hónapokban jellemző politikai irányvonaltól, „a megfélemlítési politikára utaló 

eseményektől”. Példaként említette a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar nyelvű képzésének ügyét, illetve a Székely Mikó református kollégium 

visszaszolgáltatását megsemmisítő, és a restitúciós bizottság tagjait elítélő bírósági 

határozatot. 

 

Kelemen: stratégiai tévedés minket bűnbaknak kikiáltani 
2012. július 31. – maszol.ro, MTI 

Nem a magyar távolmaradás miatt lett érvénytelen a Traian Băsescu felfüggesztett államfő 

leváltásáról rendezett vasárnapi népszavazás, és stratégiai tévedés a magyarságra hárítani 

a bűnbak szerepét - vélekedett kedden Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöke az MTI-nek adott interjújában. 

 

EMNP: az erdélyi magyarok elutasították az RMDSZ kétszínűségét 
2012. július 31. – transindex.ro 

Az erdélyi magyarság elutasította mind az RMDSZ kétszínűségét, mind a szocialista-

liberális koalíció törvénytelen balkáni hatalomszerzési kísérletét – állítja az Erdélyi 

Magyar Néppárt a referendummal kapcsolatos állásfoglalásában. Szerintük nem egyik 

vagy másik politikai álláspontot utasította el az erdélyi magyarság azzal, hogy távol maradt 

a szavazáson, hanem a rossz kérdésfelvetést. 

 

Valóban hálás lehet Băsescu a székelyeknek? 
2012. július 31. – maszol.ro 

Butaság azt állítani, hogy a magyarok távolmaradásának köszönheti visszatérését az 

államfő – kommentálta a maszol.ro-nak Veres Valér a Szociál-Liberális Szövetség (USL) 

vezető politikusainak urnazárás utáni elmarasztaló kijelentéseit. A szociológus kiszámolta: 

ha az erdélyi magyarok a román átlagnak megfelelő arányban mentek volna szavazni a 

vasárnapi referendumon, az legfennebb két százalékkal javított volna az országos 

részvételi arányon. „Ez sem lett volna elegendő Traian Băsescu leváltásához" – magyarázta 

a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) adjunktusa. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65879
http://maszol.ro/index.php/belfold/904-kelemen-strategiai-tevedes-minket-bunbaknak-kikialtani
http://itthon.transindex.ro/?hir=30155
http://maszol.ro/index.php/belfold/848-valoban-halas-lehet-traian-bsescu-a-szekelyeknek
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Tőkés: a romániai magyarságnál belső rendszerváltozásra van szükség 
2012. július 31. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A romániai magyarságnál belső rendszerváltozásra van szükség, mert e nélkül zsarolhatók 

a magyarok, és tovább folytatják opportunista, hatalomhoz igazodó politikájukat – 

jelentette ki Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke kedden a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. 

 

Mikó ügy – Kitartanak a tiltakozók 
2012. július 31. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

Már összeszokott társasággá alakult a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosítása ellen tüntetők közel félszáz fős tábora, mégis, majd mindennap 

csatlakoznak hozzájuk újabbak. Hétfőn délután például az iskola előtt tiltakozók körébe 

látogatott Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is. 

 

Orbán Viktort támadta Adrian Stef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke 
2012. július 31. – Erdély Ma 

A Szatmár Megyei Tanács elnöke Magyarország miniszterelnökét támadta hétfő délutáni 

sajtótájékoztatóján. Stef felháborítónak nevezte Orbán kijelentését és felhívta a figyelmét, 

hogy Szatmár megyének van egy demokratikusan megválasztott elnöke, Romániának 

pedig egy parlamenti többségre támaszkodó kormánya, aki, illetve amely képes elvezetni a 

megyét illetve az országot. Felszólította Szatmár megye lakóit, hogy ne hallgassanak 

semmilyen kívülről jövő hangra, tanácsra. „Mindig élnünk kell a szavazati jogunkkal, ezzel 

tudjuk ugyanis elősegíteni a demokrácia működését”, mondta. 

 

MSZP: Orbán Viktor ártott az erdélyi magyarságnak 
2012. július 31. – transindex.ro 

Az erdélyi magyarság helyzetének rövid- és hosszútávon egyaránt ártott Orbán Viktor 

Tusnádfürdőn elhangzott beszéde - állítja Mesterházy Attila. Az MSZP elnöke emlékeztet, 

a kormányfő beszédében arra szólította fel a romániai magyarokat, ne menjenek el 

szavazni, bojkottálják az államfő tisztségéről döntő népszavazást. „Orbán eljött 

Tusnádfürdőről, de a magyarság ott maradt. A nyakába zúdított problémákkal együtt” - 

vélekedik Mesterházy. 

 

Erdély ítélete 
2012. augusztus 1. – Máté T. Gyula – Magyar Hírlap 

„Ez nem a mi bulink” – összegezte a Magyar Hírlapnak egy székelyföldi vendéglő 

tulajdonosa a romániai elnökdöntő népszavazás eredményét. „Traian Basescu nem nyert, 

mindössze megúszta. Ha egy ország majd fele azt mondja, takarodj, az nem diadal. 

Basescu jórészt az erdélyieknek köszönhetően úszta meg: a magyarok túlnyomó többsége 

otthon maradt. Nem csak azért, mert Orbán Viktor bojkottra szólított fel Tusványoson. Ez 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123918&cim=tokes_a_romaniai_magyarsagnal_belso_rendszervaltozasra_van_szukseg
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123971&cim=miko_ugy_kitartanak_a_tiltakozok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123980&cim=orban_viktort_tamadta_adrian_stef_a_szatmar_megyei_tanacs_elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=30153
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/erdely_itelete.html
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önmagában nem lett volna elég, a magyar miniszterelnökre azért hallgattak, mert azt 

mondta, amit Erdélyben gondolnak és éreznek.” 

 

Taktikáznak Victor Pontáék 
2012. augusztus 1. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet, Népszabadság 

A román Szociálliberális Szövetség (USL) vezetői bejelentették, hogy arra kérik az 

alkotmánybíróságot, hogy az 50 százalék alatti részvétel ellenére nyilvánítsa érvényessé a 

hétvégi népszavazást. Arra hivatkoznak, hogy a választók reális száma 15 millió és nem a 

választási névjegyzékben szereplő 18,2 millió. A Basescut támogató PDL viszont 

felszólította az USL vezetőit, hogy ismerjék el a népszavazás kudarcát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. augusztus 1-i számában olvasható.) 

 

15 városban, illetve nagyközségben vagyunk többségben 
2012. július 31. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma 

A Felvidék.ma népszámlálási sorozatot indít, melynek első részében a magyarok által 

lakott városokban és nagyközségekben tekinti át a magyarság számának alakulását. Azon 

településekről van szó, amelyek lélekszáma legalább 5000 fő, és legalább 500 magyar él 

bennük. A 2011-es adatok alapján a következő városok, illetve nagyközségek magyar 

többségűek Szlovákiában: Bős, Gúta, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Királyhelmec, 

Tardoskedd, Udvard, Párkány, Nagykapos, Ipolyság, Tornalja, Somorja, Komárom, 

Naszvad, Fülek. 

 

Újraépül a magyar közmédia galaxis  
2012. július 31. – Homoly Erzsébet – Felvidék Ma 

A magyar közmédia integrációs szerepet vállal, s modern tudósítói hálózatokat épít. 

Pogány Erzsébet a Felvidék.ma internetes hírportál alapító-igazgatója örvendetesnek 

tartja a fejlesztések mellett a képzéseket is. Szeptembertől Dunaszerdahelyen, 

Rimaszombatban és Szepsiben alakul megerősített tudósítói stúdió. 

 

Saját szabályaikat sem tartják be a szlovákok 
2012. július 31. – Felvidék Ma 

Komáromban nemrég új táblák jelzik, hogy merre is kanyarodjunk, ha Magyarország 

fővárosába szeretnénk eljutni. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha az államalkotó nemzet 

nem – épp saját szabályait semmibe véve – államnyelvre fordítva írta volna ki Budapest 

nevét. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34996-15-varosban-illetve-nagykozsegben-vagyunk-tobbsegben-nepszamlalasi-sorozat-1
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/34992-ujraepul-a-magyar-kozmedia-galaxis
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/35001-sajat-szabalyaikat-sem-tartjak-be-a-szlovakok
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Lovász, Papp, Pék – ki kerül a magyar adások élére? 
2012. augusztus 1. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A kisebbségi adásokra is hatással lesz az, hogy kit választ ma a szlovák parlament a Szlovák 

Rádió és Televízió (RTVS) vezetőjévé. Az Új Szó forrásai szerint a nemzetiségi adások 

igazgatói posztjával kapcsolatban három nevet emlegetnek: Lovász Attila, Papp Sándor és 

Pék Zoltán. Ha a parlament Jaroslav Rezníket választja meg, akkor szinte biztos, hogy 

Papp Sándor lesz a nemzetiségi adások igazgatója, aki éveken át vezette a rádió magyar 

szerkesztőségét. Amennyiben Václav Mikát választja meg a törvényhozás, úgy Pék vagy 

Lovász lehet a befutó. 

 

Hogyan lehet elveszíteni egy EU-s támogatást 
2012. augusztus 1. – Vrabec Mária – Új Szó 

Ha néhány év múlva arra akarunk majd példát mondani, hogyan tudtak honi magyar 

térfélen elbukni az olyan ügyek is, amelyeknek a sikerre viteléhez minden személyes és 

anyagi feltétel adott volt, sokaknak a komáromi Munka Utcai Alapiskola fog eszébe jutni. 

Mert hiába volt a többmilliós EU-támogatás, hiába volt az illetékes miniszter magyar, és 

két parlamenti képviselő is helybeli, és hiába tett meg a város vezetése mindent, az épület 

felújítása máig sem kezdődött el. A dolgok jelenlegi állása szerint nem is fog, így utólag 

már csak arról lehet beszélni, kit terhel ezért nagyobb felelősség. 

 

Politikai válság várható 
2012. augusztus 1. – Magyar Szó 

A miloševići joghurt-forradalom óta, amikor is 1988-ban megvonták Vajdaság 

autonómiáját, Belgrád és Újvidék kapcsolatát tekintve először áll ilyen komoly politikai 

válság előtt Szerbia, vélekedik Žarko Korać, a Szerbiai Képviselőház alelnöke. 

 

Ma nevezik ki az új igazgatókat Óbecsén  
2012. augusztus 1. – Magyar Szó 

Az ellenzékbe szorult Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség 7500 szavazattal 

ellenzéki erő lett, miközben a hatalmon lévők (a Szerb Haladó Párt, a Fordulat és a VMSZ-

ből kizárt függetlenek) valamivel több mint 6000 szavazatot szereztek – hol itt a választói 

akarat? – tette fel a kérdést Budislav Medurić, a DP községi szervezetének elnöke azon a 

sajtótájékoztatón, amelyen arról beszéltek: mi volt az oka annak, hogy a községi képviselő-

testület szombati ülését a DP (és a VMSZ is) elhagyta. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/01/harc-a-kozmediakert
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-01_Politikai_valsag_varhato.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-01_Ma_nevezik_ki_az_uj_igazgatokat_Obecsen.xhtml
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SZSZP: Marad a hatalmi koalíció Szabadkán 
2012. augusztus 1. – Pannon RTV 

Szabadkán marad a mostani hatalmi koalíció – állítja Slobodan Vojinović, a Szerbiai 

Szocialista Párt körzeti elnöke. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Vajdaság-szerte új 

hatalmi koalíciók jöhetnek létre, egyebek mellett Újvidéken is. 

 

Döntenének a Vajdaság helyett 
2012. augusztus 1. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Míg Szerbiában a Szerb Haladó Párt (SNS) nyerte a választásokat Vajdaságban a Boris 

Tadic vezette demokraták és a Nenad Canak által vezetett LSV. Azonban az SNS szeretné 

kiterjeszteni az irányítást a tartományra is, ezért Újvidéken ultimátumot intéztek a 

szocialistákhoz, miszerint fel kell bontaniuk a jelenlegi koalíciójukat és csatlakozniuk kell 

az általuk létrehozandó koalícióhoz. Várhatóan ez a sors vár a zombori, nagykikindai, 

nagybecskereki, kulai és más tartományi városok elöljáróságára is.  

 

Magyarok Kárpátalján 
2012. július 25. - Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalján a 2001-es népszámlálás során 151 516 magyart írtak össze. Az utóbbi 

évtizedben tízezer főre tehető a kárpátaljai magyarok számának csökkenése. Legalábbis 

erre jutott Molnár D. István és Molnár József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Földtudományi Tanszékének két oktatója. Számításaik szerint az utóbbi évtized 

népességszám-változása három fő tényezővel magyarázható. Mintegy 5000 főre tehető a 

természetes fogyás, 2000 főre a négy országgal, köztük Magyarországgal is határos 

nyugat-ukrajnai megyéből kivándorolt magyarok száma, míg 2–3 ezer főre becsülik az 

utóbbi tíz év asszimilációs veszteségét.  

 

Alaptalan rágalmak Aquapark ügyben 
2012. július 26. - Kárpáti Igaz Szó 

A közelgő parlamenti választások kampányrajtjához közeledve jelent meg az egyik nem túl 

olvasott helyi portálon (uzhgorod.in) az a hír, ami gyanúba igyekezett keverni a 

beregszászi aquapark ügyében Gajdos István polgármestert. Az értesülést több más honlap 

is átvette, s némely szenzációhajhász módon próbálta azt tálalni.  

 

Egy újabb lépés schengen felé 
2012. július 25. - Kárpáti Igaz Szó 

Az Európai Unió és Ukrajna újabb megállapodást írt alá a vízumigénylési eljárás további 

egyszerűsítéséről – tájékoztat az UNIAN. A dokumentumot Brüsszelben Štefan Füle, 

bővítési politikáért és európai szomszédságpolitikáért felelős biztos és Kosztyantin 

Hriscsenko ukrán külügyminiszter látta el kézjegyével.  
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http://pannonrtv.com/web/?p=12121
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/dontenenek_a_vajdasag_helyett.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10081
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10085
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10073
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A megyeszékhely és Munkács a középmezőnyben 
2012. július 25. - Kárpáti Igaz Szó 

Ungvár és Munkács is bekerült az ország élhető városainak a rangsorába. A rangsort a 

Fókusz című kiadvány állította össze az „Ukrajna legélhetőbb városai” akció keretében. A 

lista összeállításában azt vették alapul, hogy az adott város lakosságához képest mennyire 

arányos az iskolák, a közparkok, a szupermarketek, kórházi ágyak száma, valamint van-e 

nemzetközi repülőtere a helységnek.  

 

Aláírta az ukrán házelnök a nyelvtörvényt 
2012. július 31. - MTI 

Volodimir Litvin ukrán házelnök aláírta kedden az új nyelvtörvényt, amelyet jóváhagyásra 

felterjesztettek Viktor Janukovics államfőnek. Amennyiben ő is aláírja életbe lép a törvény, 

amelynek értelmében a kisebbségek Ukrajnában hivatalosan is használhatják 

anyanyelvüket, ha arányuk eléri a 10 százalékot egy közigazgatási egységen belül. 

 

Választási csalásokra számítanak az elemzők Ukrajnában 
2012. július 31. – Kárpátalja Ma 

A szakértők túlnyomó többsége Ukrajnában súlyos szabálysértéseket és csalásokat jósol az 

október 28-i parlamenti választásokra. „A Demokratikus Kezdeményezések alapítvány 140 

szakértőt kérdezett meg, és közülük egy sem válaszolta azt, hogy szerinte a választások 

tisztán zajlanak le, közülük is csak 9 százalék gondolja úgy, hogy csupán elszigetelt 

szabálysértések lesznek, amelyek nem befolyásolják majd az eredményt” - közölte az 

alapítvány igazgatója. 

 

Férőhelyek a muravidéki kétnyelvű óvodákban 
2012. július 31. – RTV Slovnija Hidak 

Noha a gyerekek beíratása az óvodákba egy meghatározott folyamatot jelent, adódhatnak 

olyan helyzetek, hogy a szülők, akik korábban tétováztak, illetve nem is gondoltak arra, 

hogy óvodai ellátást igényelnének, most mégis meggondolják magukat. A lehetőségeknek 

utánajárt a Hidak műsora. 

 

Magyar utcai beszélgetés Felsőpulyán 
2012. július 31. – Volksgruppen 

Utcatraccs avagy utcai beszélgetés mottó alatt találkoznak a felsőpulyai magyarok a 

Bagolyvárban augusztus 11-én. A szervezők, az utca burgenlandi-magyar háztulajdonosai 

mindenkit meghívnak egy közös és vidám beszélgetésre magyar és német nyelven. 

Ő
rv

id
é

k
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10084
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11887-valasztasi-csalasokra-szamitanak-az-elemzok-ukrajnaban
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4413
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/168823/
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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   
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