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Orbán Viktor megkoszorúzta Mindszenty bécsi emléktábláját 
2012. június 12. – MTI, Kormány.hu 

Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek emléktáblájának megkoszorúzásával kezdte 

meg egynapos bécsi látogatását Orbán Viktor miniszterelnök. A koszorúzási ünnepségen 

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Mindszenty legalább két fontos üzenetet küld a 

magyarságnak: az egyik a hűség, amely ma is az egyik legfontosabb érték, a másik pedig a 

helytállás, „a cél iránti alázat”, ha ugyanis az embernek küldetése, feladata van, akkor a 

legnehezebb körülmények között is alá kell magát annak rendelnie. A kormányfő 

köszöntötte a helyszínen megjelent, Ausztriában élő magyarok csoportját is. Arra biztatta 

őket, vegyenek részt „a most már az államhatárokat túllépő modern magyar politikai 

életben”, így például a választásokon. 

 

Tanárokat és lelkészeket kér a szórvány magyarság 
2012. június 12. – MTI, Kitekintő 

A magyar identitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozták az amerikai és az ausztrál 

diaszpóra képviselői az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága keddi ülésén. 

Kardos Béla, az Új-Dél-Walesi Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke arról beszélt, hogy a 

több mint hatvanéves nemzeti emigráció kihalófélben van, a magyar iskolákat, 

egyesületeket megteremtők már nincsenek az élők során. Szabó Sándor, az Amerikai 

Magyar Református Egyház püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az újabb generációk 

már nem minden esetben beszélik a magyar nyelvet, és nem ápolják a hagyományokat. 

 

Romániai választások - Négyből két megyében marad magyar tanácselnök 
2012. június 12. - Gazda Árpád - MTI, Krónika, Szabadság 

A Gazeta nord vest Szatmár megyei lap a választási iroda adataira hivatkozva közölte, hogy 

a Szatmár megyében Csehi Árpádot az USL színeiben induló Mihai Adrian, míg Maros 

megyében Lokodi Edit Emőkét a szintén liberális Ciprian Minodor Dobre váltja. Az 

RMDSZ jelöltjei Hargita és Kovászna megyében megőrizték tisztségüket, előbbiben 

Borboly Csaba, utóbbiban Tamás Sándor gyűjtötte be a legtöbb szavazatot. 

 

Kompenzálatlan RMDSZ-es kudarcok 
2012. június 13. - Pataky István - Magyar Nemzet, Krónika, InfoRádió 

A romániai választásokkal kapcsolatban tartottak Budapesten konferenciát, ahol Székely 

István Gergő a kolozsvári kisebbségkutató intézte munkatársa elmondta, hogy az RMDSZ 

székelyföldi sikereivel nem tudja kompenzálni az elveszített két megyei tanácselnöki 

tisztséget. A két kisebbik párt szavazatainak száma pedig megegyezik az MPP 2008-as 

eredményével. A konferencián részt vevő elemzők kijelentették, hogy az őszi parlamenti 

választásokon az USL elsöprő győzelmet fog aratni, ezért az RMDSZ-re nem lesz szükség a 

kormányalakításhoz.  
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/orban-viktor-megkoszoruzta-mindszenty-becsi-emlektablajat
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/06/12/tanarokat_es_lelkeszeket_ker_a_szorvany_magyarsag/
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64398
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Elkészült a székelység történelmének tankönyve 
2012. június 12. - Erdély Ma, Duna TV 

A székelység története kiadvány Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére a Kovászna 

Megyei Tanács társfinanszírozásával jött létre. Hargita megye főtanfelügyelője, Ferencz S. 

Alpár azt mondta, szükséges lenne a tananyagba foglalni a természetföldrajzi, kulturális és 

néprajzi értékeket is. A székelyföldi magyar diákok a helyi tananyag keretében ősztől 

tanulhatják a székelység történetét. 

 

Újraszámoltatják a szavazatokat 
2012. június 12. - Ciucur Losonczi Antonius - Erdon.ro 

Újraszámoltatja a szavazatokat az Erdély Magyar Néppárt (EMNP) Nagyváradon jelentette 

be Zatykó Gyula a párt Partiumért felelős országos alelnöke. Jónak értékelte, hogy egy alig 

hat hónapos párt 10 ezer szavazatot kapott a megyében. Csomortányi István partiumi 

szervezési igazgató elmondta, hogy a váradi magyarság 20 százaléka az EMNP-re szavazott 

és sikerült 24 tanácsost bejuttatniuk a képviselő-testületekbe. 

 

Támadják Kovászna zászlaját 
2012. június 12. – Bokor Gábor - Erdély Ma, 3szek.ro, Krónika 

Megtámadta a prefektus a közigazgatási bíróságon a kovásznai tanács közel kétéves 

határozatát, mellyel elfogadták a város zászlóját. Az egy évvel ezelőtti határozatot a román 

tanácstagok már akkor kifogásolták, úgy értékelték, a zászlón nem jelennek meg a 

románság jelképei. Lőrincz Zsigmond polgármester elmondta, hogy amióta  

szociáldemokrata vezetése lett az országnak több Kovásznát is hátrányosan érintő 

intézkedést hoztak és ezek közül az egyik a zászló elleni. 

 

Kényszer és parancs 
2012. június 13. - Borbély Tamás - Szabadság 

Az önkormányzati választások eredményéből látszik, hogy az RMDSZ magasan nyerte a 

magyar-magyar választási versenyt. A magyar szavazatok 85 százalékát szerezte meg, míg 

az EMNP 7 százalékot az MPP pedig 6,6 százalékot. Így egyik pártra sem lehet azt 

mondani, hogy ők az RMDSZ ellenzéke. A közelgő parlamenti választások előtt így az 

RMDSZ kényelmes pozícióban van, hiszen az új választási törvény értelmében elég elérni 

az 5 százalékos küszöböt,  hogy bejusson a román törvényhozásba, így ha az RMDSZ 

megfelelő jelölteket tud állítani a tömbben lakott vidéken, akkor számára ez nem lesz 

probléma. 

 

Alkupozícióban az RMDSZ 
2012. június 13. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

A választási eredmények tükrében elmondható, hogy az RMDSZ alkupozícióba került az 

önkormányzati koalíciók alakításában. Két megyei tanácselnöki tisztséget elvesztett a 

liberális ellenfelével szemben, azonban a magyar szavazatok 85 százalékát gyűjtötte be. Az 
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http://erdely.ma/kultura.php?id=120361&cim=elkeszult_a_szekelyseg_tortenelmenek_tankonyve_video
http://www.erdon.ro/ujraszamoltatjak-a-szavazatokat/2005658
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120389&cim=tamadjak_kovaszna_zaszlajat
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/75036
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elnyert tisztségek tekintetében ez a szám 96 százalék szemben az MPP 3 és az EMNP 1 

százalékával. 

 

A választás(s)ok(k) kezelése 
2012. június 13. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

Felesleges azon vitatkozni, hogy ki nyerte a hétvégi választásokat, függeltelnül attól, hogy 

az RMDSZ két megye tanácselnöki pozíciót vesztett, több polgármestere lesz, mint négy 

évvel ezelőtt. Azonban nem ez az eredmények legfontosabb üzenete, hanem az, hogy a 

választók nem szeretnék, hogy Budapest magasrangú követeken, illetve a közszolgálati 

médián keresztül megüzenje, hogy a külhoni magyarok hogyan cselekedjenek, vagy 

gondolkodjanak. 

 

Erdélyi turnén a Nemzeti Filharmónia 
2012. június 13. - Krónika, Új Magyar Szó 

Erdélyi turnéra indul a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Kovács Géza a 

filharmónia főigazgatója elmondta, hogy idén több támogatást kaptak és ebből hat erdélyi 

városba jutnak el, ahol a többségi nemzet egy-egy jeles zeneszerzőjének művét adják elő. 

 

Míg a levelek lehullnak 
2012. június 13. - Benkő Levente - Krónika 

A helyhatósági választások eredményének következtében egyre távolabb kerül a magyar 

pártok közötti megegyezés az őszi parlamenti választások előtt. Pedig az RMDSZ-nek is el 

kellene gondolkodnia, hogy például a csúcsvezetés központja Marosvásárhely miért veszett 

el ismét. Az MPP át kellene gondolnia, hogy az RMDSZ-szel szembeni folyamatos bírálat 

elegendő-e a választóknak, az EMNP-nek pedig fel kell mérnie, hogy a mostani 

eredmények elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy ősszel bejusson a parlamentbe. 

 

Félmillió szavazat magyar pártokra 
2012. június 13. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A romániai helyhatósági választások 97,20 összesítése után a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) 410 909 helyi tanácsosi listára leadott szavazatot kapott, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) 40 576, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) pedig 36 849-et. 

Az összes leadott szavazat 84,1 százaléka jutott az RMDSZ-nek, 8,3 százaléka az MPP-nek 

és 7,5 százaléka az EMNP-nek. 

 

„Orbán Erdélyben is megbukott” 
2012. június 13. - Új Magyar Szó 

A magyarországi ellenzéki pártok nyilatkozatait foglalja össze az Új Magyar Szó. Az LMP 

véleménye szerint bebizonyosodott, hogy az erdélyiek nem kérnek a Fidesz megosztó 

politikájából. A Demokrata Koalíció gratulált az RMDSZ győzelmének, valamint 

figyelmeztetésnek tartja, az MPP és EMNP rossz szereplését. Az MSZP szerint a Fidesz 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64405
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hiába tett meg mindent azért, hogy az RMDSZ-től szavazatot vegyen el nem járt sikerrel. A 

Jobbik sajnálatosnak nevezte, hogy az erdélyi magyar pártok versengése csak néhány 

helyen erősített a magyar pozíciókat, számos esetben a magyar képviselet gyengülését 

hozta. 

 

Mire jó a kisebbségi kormánybiztos? 
2012. június 12. – bumm.sk 

Szerdán hagyhatja jóvá a szlovák kormány a kisebbségekért felelős kormánybiztos 

hatásköreit. Az MKP szerint visszalépés a tisztség, a Híd úgy tartja a közbenjárására 

megalakuló hivatalról, hogy fontos eszköz lehet a szlovákiai magyarság jogainak 

megőrzésében. A témával kapcsolatos kérdésekre próbál választ adni a bumm.sk hírportál. 

 

Hogy tanítsák a szlovákot? 
2012. június 13. – Veres István – Új Szó 

A szlovák nyelvtan erőltetése helyett a szóbeli kommunikációra helyezné a hangsúlyt a 

magyar tannyelvű iskolákban DušanČaplovič (Smer). Az oktatásügyi miniszter a szlovákiai 

magyar pedagógustársadalommal is egyeztetett a módszertani változtatásokról, amelyeket 

2014 szeptemberétől vezetnének be az iskolák. 

 

A. Nagy lesz a kormánybiztos 
2012. június 13. – Új Szó 

A. Nagy Lászlót ma kinevezik kisebbségi kormánybiztossá. A kormány először elfogadja a 

biztos statútumát, azután pedig kinevezik a Híd jelöltjét. A párt A. Nagy Lászlót javasolja a 

posztra, erősítette meg az Új Szónak Bugár Béla, a Híd elnöke. A kormánybiztos nagyrészt 

a korábbi kisebbségi miniszterelnök-helyettes jogköreit és hivatalát veszi át. 

 

Tanácskozás Újvidéken: Temerin - Vajdaság jelene vagy jövője 
2012. június 12. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke nyitotta meg a Temerin - Vajdaság 

jelene vagy jövője elnevezésű tanácskozást, amelyet a Civil Társadalom-fejlesztési Központ 

és a Nyílt Társadalom Alap szervezett a tartományi parlamenttel együttműködve. Egeresi 

emlékeztetett arra, hogy a tartományi parlament, a képviselőházi bizottságok 

tevékenységének jelentős része irányult Vajdaság, mint biztonságos közösségnek a 

kiépítésére és bemutatására. 
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http://www.bumm.sk/69763/mire-jo-a-kisebbsegi-kormanybiztos.html
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Hóvári János képviselte a magyar államfőt az új szerb köztársasági elnök 
beiktatásán 
2012. június 12. – Vajdaság Ma, MTI 

Áder János köztársasági elnök Hóvári Jánost, a Külügyminisztérium helyettes 

államtitkárát bízta meg, hogy képviselje Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök hétfői 

belgrádi beiktatásán; a magyar államfő levélben fejezte ki készségét a személyes 

együttműködés kialakítására - közölte a Külügyminisztérium sajtófőosztálya az MTI-vel. 

 

Az Alkotmánybíróság betiltotta az Obrazt 
2012. június 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerb alkotmánybíróság kedden betiltotta a szélsőjobboldali Obraz szervezet 

tevékenységét. Az ügyészség azért kérte a szervezet betiltását, mert „tevékenységével 

veszélyezteti a demokrácia alapelveit, és ezért igazolt a szervezet betiltása az ENSZ-nek a 

diszkrimináció megszüntetésével kapcsolatos konvenciója alapján is”. 

 

Da i  kormányfőnek készül a haladókkal ? 
2012. június 12. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Szocialista Párt (SPS) elnöke, Ivica Dačić kedden azt nyilatkozta, pártja 

kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a Szerb Haladó Párttal (SNS), amennyiben 

bebizonyosodik, hogy a Demokrata Párttal (DS) lehetetlen elérni a parlamenti többséget. 

 

Megegyezett a DP és az SZSZP  
2012. június 13. – Diósi Árpád – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Demokrata Párt és a Szerbia Szocialista Párt kedden késő délután befejezte 

kormányalakítási tárgyalását, azonban még nem tudni, hogy kik lesznek a hatalmi koalíció 

további tagjai. Boris Tadić, a DP elnökének nyilatkozata szerint a tárgyaláson a leendő 

kormány programjáról és az elveiről egyeztek meg. Szavai szerint a gazdasági politika és a 

régióra vonatkozó nemzeti politika volt a tárgyalások előterében, így csak az juthat be a 

hatalmi többségbe, aki elfogadja ezeket az elveket. A harmadik és negyedik partnert a 

következő napokban nevezik meg. 

 

Újra Bilicki Zoltán Ada község elnöke 
2012. június 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon Rtv 

Miután május 6-án a Demokrata Párt vezette koalíció abszolút többséget szerzett a községi 

képviselő testületben, ezért egyértelműnek látszott: Bilicki Zoltán marad a község elnöke. 

A hétfőn megtartott képviselő-testületi ülés sem hozott fordulatot, a képviselők 

többségének támogatásával Bilicki Zoltánt újra polgármesterré, helyettesévé a szintén 

demokrata színeket képviselő Goran Matićot választották meg. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16824/Hovari-Janos-kepviselte-a-magyar-allamfot-az-uj-szerb-koztarsasagi-elnok-beiktatasan.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16824/Hovari-Janos-kepviselte-a-magyar-allamfot-az-uj-szerb-koztarsasagi-elnok-beiktatasan.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16831/Az-Alktomanybirosag-betiltotta-az-Obrazt.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16829/Dacic-kormanyfonek-keszul-a-haladokkal8207.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-13_Megegyezett_a_DP_es_az_SZSZP.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13649/Ujra-Bilicki-Zoltan-Ada-kozseg-elnoke-.html
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Évtizedeken át tartó folyamat 
2012. június 13. – Virág Árpád – Magyar Szó, Pannon RTV 

A dél-bácskai kisváros polgárainak a nemzeti indíttatású incidensek kapcsán eszébe sem 

jut az, hogy a nagy méreteket öltő nacionalizmus a kiváltó okok egyike – drogokról, 

alkoholról beszélnek. Egy friss tanulmány szerint ez arról tanúskodik, hogy a politikai 

nacionalizmus már annyira összefonódott a polgárok mindennapjaival, hogy szinte 

észrevehetetlenné vált. E jelentés kapcsán tartottak konferenciát kedden a 

képviselőházban, melyen a résztvevők többsége a törvény hatékonyabb alkalmazása 

mellett szállt síkra. 

 

Növekvő érdeklődés a visszahonosításra 
2012. június 13. – Kecskés István – Magyar Szó 

A szabadkai főkonzulátus adatai szerint tavalyhoz képest 10–15 százalékkal növekedett a 

magyar állampolgárság megszerzése iránti érdeklődés Vajdaságban. Ehhez hozzájárulnak 

a főkonzulátus kihelyezett fogadónapjai, amelyek a szórványban élők számára nagy 

segítséget jelentenek. A magyar állampolgárság iránti érdeklődést növeli a vízumkényszer 

esetleges újbóli bevezetésének a felvetése is. 

 

Szegeden lesz idén a Délvidéki EMI-tábor 
2012. június 12. - Vajdaság Ma 

A Rákóczi Szövetség az EMI-tábor társszervezője idén nem vállalta a közreműködést a 

tábor megszervezésében, aminek következtében az önkormányzat megvonta a tábor 

szervezőitől a helyszínt. Ennek következtében született az a döntés, hogy idén Szeged ad 

helyet az EMI-tábornak.  

 

Kútba esett MESZ-es vádak 
2012. június 12. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Az illetékes horvát adóhatóság május 28-án kiadott írásbeli tájékoztatója szerint a HMDK-

nál a vizsgált időszakban - 2011. január 1. és december 31. között - nem találtak az adóalap 

megváltoztatására szolgáló tényeket. Azaz - a MESZ állításaival szemben - a HMDK nem 

követett el pénzügyi szabálytalanságot, netán adócsalást. Az üggyel kapcsolatban Jakab 

Sándor, a HMDK elnöke nyilatkozott. 

 

Készül az általános nemzetiségi törvény 
2012. június 12. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő a nemzeti közösségek elnökeit 

és a nemzetiségi intézmények vezetőit hívta meg ezúttal a Képviselői Kollégiumra. Ennek 
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keretében az általános nemzetiségi törvény elkészítésének és elfogadásának 

előkészületeiről hangzott el információ. 

 

Magyar-szlovén turisztikai fórum Lendván 
2012. június 12. – RTV Slovenija Hidak 

Magyarország Ljubljanai Nagykövetségének Külgazdasági Irodája, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozatának, valamint a Szlovén Turisztikai és 

Vendéglátói Kamara szervezésében magyar-szlovén turisztikai fórumot tartottak Lendván. 
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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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