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Dr. Szász Pál szülőföldi ösztöndíjat hirdetett a KIM 
2012. június 6. – MTI, Kormány.hu 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen 

ösztöndíjat hirdetett külhoni magyar joghallgatóknak, melyről a megállapodást szerdán 

írta alá Répás Zsuzsa nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Gál András Levente 

kormánybiztos, Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és Lélfai Koppány, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő vezérigazgatója. 

 

Kövér: azok osztják meg az erdélyi magyarságot, akik kiszorítják a másként 
gondolkodókat 
2012. június 6. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Azok osztják meg az erdélyi magyarságot, akik nem engedik, hogy különböző értékrendek 

megnyilvánuljanak az egységes képviseletben, és kiszorítják a másként gondolkodókat – 

szögezte le Kövér László házelnök szerdán a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi 

székházában tartott sajtóértekezletén. 

 

A VMSZ és Tadic pártja is részt vesz a szerb kormányalakításban 
2012. június 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

A Boris Tadic előző államfő vezette Demokrata Párt (DS) és a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) egyaránt részt vesz a belgrádi kormány és a parlamenti többség kialakításban - 

jelentette be szerdán a DS. A két párt megállapodott abban, hogy együtt fog dolgozni az 

európai integráció előmozdításáért, valamint az európai emberi jogi és kisebbségvédelmi 

normák fejlesztéséért. 

 

Megvertek egy kárpátaljai magyar politikust 
2012. június 6. – MTI, Kárpátinfo, Kitekintő 

Ismeretlen támadók baseball-ütőkkel támadták meg és ütlegelték az UMDSZ-es Péter 

Csabát és feleségét Beregszászban. Péter Csaba zúzódásos sérüléseit a beregszászi 

kórházban látták el, majd hazaengedték. Az egyelőre nem tudni, hogy a támadásnak 

politikai, nemzetiségi vagy gazdasági motivációja volt-e. 

 

Megjelent a 2012 a külhoni magyar óvodák éve programhoz kapcsolódó 
továbbképzésről szóló pályázat 
2012. június 6. - MTI, Vajdaság Ma 

Az év elején útjára indított, az anyanyelvi oktatás első intézményi láncszemét megerősíteni 

kívánó programsorozat újabb állomásához érkezett. Egy, a nyáron megtartandó 

továbbképzési lehetőséggel a külhoni magyar óvónőknek szeretnénk segítséget nyújtani 

abban, hogy megismerhessék és elsajátíthassák azokat a magyar óvodapedagógiai 

gyakorlatokat, amelyek segítségével emelhetik a külhoni magyar nyelvű óvodai oktatás 

minőségét és segíthetik a magyar tannyelvű óvodai és iskolai intézmények közötti 

átmenetet. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/dr-szasz-pal-szulofoldi-osztondijat-hirdetett-a-kim
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64194
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64194
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/06/21/A_VMSZ_es_Tadic_partja_is_reszt_vesz.aspx?source=hirkereso
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/06/06/megvertek_egy_karpataljai_magyar_politikust/
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Román sajtó: Kövér László „kettős kampányt” folytat Erdélyben 
2012. június 6. – Erdély Ma, MTI 

Egyrészt a Magyar Polgári Pártnak (MPP) kampányol, másrészt a magyar 

állampolgársággal is rendelkező romániai magyarok körében a Fidesznek gyűjt 

szavazatokat Erdélyben Kövér László – írta szerdán a román sajtó a magyar házelnök 

romániai látogatásáról. A Romania libera című napilap szerint a román-magyar 

kapcsolatok „válaszút előtt állnak, először az elmúlt évtizedben”. A lap szerint kicsi a 

valószínűsége annak, hogy a helyhatósági választások után ismét normális mederbe 

terelődnek a román-magyar kapcsolatok. 

 

Kövér: nem sértettem meg a román törvényeket  
2012. június 6. – Erdély Ma, MTI 

Nem az a cél vezérel, hogy mindaz, amit teszek, az Ponta miniszterelnök úrnak okvetlenül 

tessék – fogalmazott a házelnök. Kövér László leszögezte, nem sértette meg a román 

törvényeket és ezután sem áll szándékában megsérteni azokat. 

 

Ponta: mutassuk meg Magyarországnak, hogy okosabbak vagyunk! 
2012. június 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Victor Ponta miniszterelnök szerint Romániának meg kell mutatnia Magyarországnak, 

hogy „okosabb és racionálisabb”, s nem hagyja magát provokálni. A kormány szerdai 

ülésének kezdetén Ponta Kövér erdélyi látogatásáról úgy vélekedett, hogy annak „hosszú 

távú célja van”. Megköszönte a belügy- és külügyminiszternek azt, ahogyan viszonyultak 

Kövér „provokáló és felelőtlen” magatartásához, és arra kérte őket, hogy továbbra is 

„határozott álláspontot” képviseljenek a magyar házelnökkel szemben. 

 

Frunda: a magyar alkotmányt szegi meg Kövér László és Németh Zsolt 
2012. június 6. – Krónika, Új Magyar Szó 

Kövér László és Németh Zsolt megszegi a magyar alaptörvényt, amely kimondja, hogy a 

magyar kormánynak figyelembe kell vennie a határon túl élő magyar közösségek döntéseit 

– nyilatkozta Frunda György. Mint mondta: ezzel szemben Kövér és Németh látogatása 

csupán a Fideszen belüli, Erdélyben különböző pártokat támogató frakciók felől érkezett 

gesztusnak tekinthető. 

 

Markó: Kövér László kampánykörútja nem használ az erdélyi magyarságnak 
2012. június 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Markó Béla volt miniszterelnök helyettes, az RMDSZ szenátora úgy vélekedett: Kövér 

László nyilatkozatai, nyilvános szereplései ártanak a romániai magyarságnak a választási 

kampány során, és nem tesznek jót a román-magyar államközi kapcsolatoknak sem. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119905&cim=roman_sajto_kover_laszlo_kettos_kampanyt_folytat_erdelyben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119888&cim=kover_nem_sertettem_meg_a_roman_torvenyeket
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64197
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64199
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119948&cim=marko_kover_laszlo_kampanykorutja_nem_hasznal_az_erdelyi_magyarsagnak_audio
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Németh Zsolt: ha nincs egységes erdélyi magyar álláspont, a magyar 
kormány nem tud segíteni 
2012. június 6. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

Ha az erdélyi magyar pártok nem alakítanak ki közös álláspontot a romániai magyarság 

érdekeit sértő bukaresti kormányzati intézkedések ügyében, a magyar kormány nem tud 

segíteni – jelentette ki Németh Zsolt a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott 

szerda esti csíkszeredai fórumon, amelyen az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) helyi 

jelöltjeit mutatták be. 

 

30 főtanfelügyelőt váltanak le, 24 már nem tölti be a tisztséget 
2012. június 6. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, szekelyhon.ro, Szabadság 

Politikai tisztogatásba kezdett a Ponta-kormány a főtanfelügyelőségek keretében is. Az 

oktatási tárca minisztériumi rendelettel a tervezett 30-ból 24 főtanfelügyelőt hívott vissza 

a tisztségből. A 24 főtanfelügyelő közül 13 beadta a lemondását, 11-et pedig leváltottak. 

 

Zákonyi: megszámlálhatatlan magyarellenes intézkedés született 
2012. június 6. – Erdély Ma, hirado.hu 

A Magyar Külügyi Intézet főigazgatója nem gondolja, hogy Romániában nemkívánatos 

személynek nyilvánítanák Kövér Lászlót, de ez ott van a levegőben. Úgy vélte: az elmúlt 

években a magyar-román kapcsolatok szívélyesek voltak, jól alakultak, ezt használta ki az 

új kormány, és a kapcsolat megrontását a magyar félre hárítja. Ebben a román média 

partner, hiszen az elmúlt húsz évben erre volt trenírozva. 

 

Tőkés: az erdélyi magyarok idegenkednek a többpárti választástól 
2012. június 6. – Erdély Ma, Duna Tv 

„Új egységre van szükség, amelyben mindhárom párt (az EMNP mellett az RMDSZ és az 

MPPSZ) a nemzet ügyét egy irányba húzza. Ez az új egység nem akarja megvásárolni az 

egyházakat kegyadományokkal, komolyan veszi a civil szférát, és tagjai nem félnek 

ellátogatni például egy fórumra” mondta Tőkés László. 

 

Regionális üzleti hálózatot építenek ki 
2012. június 6. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Irodát nyitott a Kárpát Régió Üzleti Hálózat június 6-án, szerdán délben 

Székelyudvarhelyen a Kossuth-udvarban. A hivatalos avatóünnepséget gazdasági fórum is 

kísérte, egyebek mellett a Kárpát-medencei nemzetpolitikai gazdaság, a Mikó Imre-, 

valamint a Wekerle-terv témakörében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119950&cim=nemeth_zsolt_ha_nincs_egyseges_erdelyi_magyar_allaspont_a_magyar_kormany_nem_tud_segiteni
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119950&cim=nemeth_zsolt_ha_nincs_egyseges_erdelyi_magyar_allaspont_a_magyar_kormany_nem_tud_segiteni
http://itthon.transindex.ro/?hir=29352
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119882&cim=zakonyi_megszamlalhatatlan_magyarellenes_intezkedes_szuletett_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119870&cim=tokes_az_erdelyi_magyarok_idegenkednek_a_tobbparti_valasztastol_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/regionalis-uzleti-halozatot-epitenek-ki
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Huszonöt méteres ortodox vaskeresztet terveznek Zágonbárkányba 
2012. június 6. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

A Mikesek ősi földjére vetül fenyegető árnyként, ha az ortodox egyház megépíti a 

Zágonbárkány legmagasabb pontjára tervezett hálaadó vaskeresztjét – húzta meg a 

vészharangot a Magyar Polgári Párt. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei 

elnöke elmondta, elítélik, hogy Kovászna Megye Tanácsa teret enged az ortodoxia 

térhódításának. 

 

Jól jönne a kétoldalú találkozó 
2012. június 7. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Victor Pontával román kormányfővel készített interjút a Népszabadság, aki többek között 

Nyirő József újratemetésével kapcsolatban elmondta, hogy kormánya kiáll a Hargita 

megyei prefektus döntése mellett, amellyel megfellebbezte a temetési engedélyt. Kövér 

László kampánykörútjáról elmondta, hogy egyetért belügyminisztere kijelentésével, aki 

kilátásba helyezte Kövér László nemkívánatos személlyé nyilvánítását, azonban azt sem 

szeretné, ha túl messzire menne a vita a két ország között. 

 

Antonescu tudni szeretné, miről beszélt Bãsescu Orbánnal 
2012. június 7. – Új Magyar Szó 

Traian Bãsescu államfõnek be kellene számolnia arról, hogy mit tárgyalt a magyar 

miniszterelnökkel a múlt hét végén Bukarestben – jelentette ki kedden este a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnöke. Crin Antonescut a román–magyar államközi kapcsolatok 

elhidegülésérõl kérdezték a Realitatea TV stúdiójában. 

 

Ötezren kérik a Hír Tv visszakapcsolását 
2012. június 7. – Krónika  

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei szervezete kétezer aláírást gyűjtött 

össze május 19. óta annak érdekében, hogy az RCS\RDS kábelszolgáltató visszategye 

csomagjába a Hír Tv-t. 

 

Székelyföldi harcok 
2012. június 7. - Isán István Csongor - HVG 

A három erdélyi magyar párt az RMDSZ, az EMNP és az MPP választási kampányáról 

tudvalevő volt, hogy a felek nem fognak udvariaskodni. Székelyföldön az EMNP a 

Demokrácia Központok kiépített infrastruktúráját használva lendült munkába, Szász Jenő 

az MPP elnöke állítólag ötezer eurót ajánlott annak, aki valamilyen kompromittáló adatot, 

tevékenységet tár fel.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. június 7-i számában olvasható.) 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/huszonot-meteres-ortodox-vaskeresztet-terveznek-zagonbarkanyba
http://nol.hu/kulfold/20120607-jol_jonne_a_ketoldalu_talalkozo
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Nem döntöttek a kisebbségi biztos hatásköreiről 
2012. június 6. – SITA, bumm.sk 

Az előzetes jelzések ellenére szerdán nem született döntés a kisebbségekért felelős 

kormánybiztos statútumáról. A Híd és a Smer között korábban már egyezség született a 

kérdésben, most a kormányon a sor. 

 

MKP: a kormánybiztos ilyen jogkörökkel fogatlan oroszlán lesz 
2012. június 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Visszalépést jelent a kisebbségi érdekképviselet terén a kisebbségügyi kormánybiztos 

statútumának javaslata a Magyar Koalíció Pártja szerint. A felvidéki magyar párt szerint 

amennyiben a javaslat a jelenlegi formájában kerül elfogadásra, úgy a majdani 

kormánybiztos csak egy önálló döntéshozói jogkörök nélküli kirakati bábu lesz. 

 

Tokár Géza a Kerekasztal új szóvivője 
2012. június 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Tokár Géza vette át a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivői posztját, miután Tóth 

Károly a Koordinációs Bizottság ülésén lemondott tisztségéről. 

 

Félidőben az MNT 
2012. június 6. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A háromszázezres vajdasági magyarságot érintő legfontosabb kérdésekben szervezett, 

szakmai munkát végzett a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt két évben – jelentette ki 

Korhecz Tamás, a testület elnöke szerdán Szabadkán. Az MNT az elmúlt két esztendőben 

szervezetten, szakmai alapon elkezdte a gyökereknél megoldani a magyar közösséget 

érintő legfontosabb gondokat, ez a munka egyedülálló az elmúlt 92 évben – fogalmazott az 

elnök. 

 

 „Szabadkán is együtt a DP és a VMSZ”  
2012. június 7. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Boris Tadić, a Demokrata Párt 

elnöke szerdán tárgyalóasztalhoz ült Belgrádban. A két pártvezér között megegyezés 

született azzal kapcsolatban, hogy köztársasági, tartományi és önkormányzati szinteken 

továbbra is partnerek legyenek. A megegyezés szerint azokban az önkormányzatokban, 

amelyekben eddig is együttműködtünk, továbbra is partnerek maradunk, azokon a 

helyeken pedig ahol erre nem volt példa, beleértve Szabadkát is, koalícióra lépünk 

egymással – nyilatkozta a Magyar Szónak Pásztor István. 
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http://www.bumm.sk/69550/nem-dontottek-a-kisebbsegi-biztos-hataskoreirol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120606190822/MKP-milyen-sulya-lesz-a-kisebbsegugyi-kormanybiztosnak.html
http://www.bumm.sk/69552/tokar-geza-a-kerekasztal-uj-szovivoje.html
http://pannonrtv.com/web/?p=8555
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-07_Szabadkan_is_egyutt_a_DP_es_a_VMSZ.xhtml
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Tíz perc alatt megbeszélték 
2012. június 6. - Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A kormányalakítási konzultációk második állomásaként a Demokrata Párt vezetőségét 

fogadta szerdán Tomislav Nikolić államfő. Hétfőn a legtöbb képviselői mandátumot 

szerzett Szerb Haladó Párttal tárgyalt az új államfő. A mindössze tízperces szerdai 

találkozót követően Boris Tadić, a DP elnöke arról számolt be az újságíróknak, hogy 

tájékoztatta az elnököt: meglehetősen közel áll a pártja köré szerveződött koalíció a 

parlamenti többség eléréséhez. A Nikolićtyal folytatott megbeszéléseket követően a DP 

tisztségviselői az SZSZP képviselőivel is tárgyaltak.  

 

Hoffmann: Ha kell, dörömbölünk a magyar oktatás érdekében 
2012. június 6. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy könnyebbé tegye a 

kárpátaljai magyarság és szerte a Kárpát-medencében élő magyarok terheit – jelentette ki 

kedden Beregszászon Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

oktatásért felelős államtitkára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

diplomaosztó ünnepségén. 

I. Kárpátaljai Tehetségnap  
2012. június 5. – Kárpátalja Ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a kárpátaljai magyar informális oktatásszervezés és 

ezzel összefüggő tehetséggondozás terén tevékenykedik. Tevékenységét két alapvető részre 

bonthatjuk, az egyik a kárpátaljai magyar általános- és középiskolások körében végzett 

tehetséggondozás, a másik a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló magyar diákok körében 

végzett tehetséggondozó munka. 

 

A körzetátszabás áldozatai 
2012. június 7. – Magyar Hírlap 

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a Magyar Hírlap elmondta, Ukrajna 21 éves történetének 

egyik legdurvább magyarellenes lépését tette meg az Régiók Pártja a választókörzetek új 

felosztásával. „Budapest tiltakozása ellenére is beáldozták a kárpátaljai magyarok 

képviseletét azért, hogy saját többségüket biztosítsák, ugyanis nagy szükségük lesz az 

egyéni jelöltekre adott szavazatokra” – mondta Kovács. 

 

Folytatódik a várdaróci templom felújítása 
2012. június 6. – Krij ák Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

A várdaróci Helyi Választmány és az Urbos cég közösen pályázta meg a várdaróci templom 

további felújítását, 190 ezer kúnát hagyott jóvá a szaktárca, amiből a műemlékvédelmi 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-07_Tiz_perc_alatt_megbeszeltek.xhtml
http://mno.hu/hatarontul/hoffmann-ha-kell-dorombolunk-a-magyar-oktatas-erdekeben-1081294
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/10413-i-karpataljai-tehetsegnap
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/a_korzetatszabas_aldozatai.html
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3358-folytatodik-a-vardaroci-templom-felujitasa
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előírásoknak megfelelően folytatódik a külső felújítás, valamint a torony felújításához 

szükséges dokumentáció is elkészül majd az összegből. 

 

„Gondold Újra” Civil Kezdeményezés: megtartották az első rendezvényt 
2012. június 6. – Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által indított „Gondold Újra” Civil 

Kezdeményezés első rendezvényére június 3-án Pélmonostoron került sor. A rendezvényen 

azok a kultúregyesületek, művészeti együttesek léptek föl, amelyektől Sója Dénes 

javaslatára a zágrábi Kisebbségi Tanács megvonta az idei támogatást. 

 

Kormánylátogatás a Muravidéken 
 2012. június 6. – Népújság 

A magyar kisebbség vezetősége Moravske Toplicén találkozott a kormánnyal, a 

megbeszélésen Janez Janša kormányfő és Vinko Gorenak belügyminiszter is jelen volt. A 

zártkörű megbeszélések után a belügyminiszter elmondta, azzal, hogy a tárca keretébe 

került a Nemzetiségi Szakszolgálat – a volt Nemzetiségi Hivatal –, az eddigi munka 

továbbra is folyik, az együttműködés a nemzetiségi képviselővel és a magyar közösség 

vezetőivel is jó, minden a legnagyobb rendben folyik. 

 

Jó lenne a jövőben folyamatossá tenni a tevékenységeket 
2012. június 6. – Népújság 

Befejeződött a Szlovénia–Magyarország 2007–2013 közötti határon átnyúló 

együttműködési program egyik nagyobb közös projektje, a Múltunk közös értékei – Élő 

örökségünk című projekt. Gönc Katjával, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség, a szlovéniai vezető partner munkatársával, a projekt felelősével a hároméves 

projekt hasznáról, tapasztalatairól beszélgetett a Népújság.  

 

30. Csíksomlyói búcsú Bécsben 
2012. június 6. – Volksgruppen 

Az elmúlt vasárnap tartották meg Bécsben a 30. Csíksomlyói búcsút, ahol egyben a 

szervező Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének 25 éves jubileumát is megünnepelték. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3365-gondold-ujra-civil-kezdemenyezes-megtartottak-az-els-rendezvenyt
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4478:kormanylatogatas-a-muravideken&catid=36:muravidek&Itemid=67
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4494:jo-lenne-a-joevben-folyamatossa-tenni-a-tevekenysegeket&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/166285/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle 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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www.magyarhirlap.hu   
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Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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www.maszol.ro   
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