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Egységes magyar médiastratégiát készít a külhoni magyar újságírók 
szervezete 
2012. június 16. – MTI, hirado.hu 

Egységes magyar médiastratégia készítését kezdte meg a Külhoni Magyar Újságíró-

egyesületek Konvenciója szombaton a vajdasági Pannónia településen megtartott 

tanácsokozásán. A stratégia tervezetének kidolgozásában a KMÚÉK környező országokbeli 

tagszervezeteinek két-két képviselője vesz majd részt. A sajtószakmai szövetség ezzel 

egyidejűleg részletes elemzést készít a külhoni magyar média helyzetéről. 

 

Külhoni magyar óvodák - meghosszabbították a pályázat határidejét 
2012. június 16. – MTI, hirado.hu 

Június 20-áig meghosszabbították a 2012 - A külhoni magyar óvodák éve elnevezésű 

programhoz kapcsolódó továbbképzési pályázat jelentkezési határidejét a nagy 

érdeklődésre való tekintettel. A nemzetpolitikai államtitkárság közleményében kiemelte: a 

nyáron tartandó továbbképzéssel a külhoni magyar óvónőket szeretnék támogatni abban, 

hogy azok megismerhessék és elsajátíthassák azokat a magyar óvodapedagógiai 

gyakorlatokat, amelyekkel emelhetik a külhoni magyar nyelvű óvodai oktatás minőségét, 

és segíthetik a magyar tannyelvű óvodai és iskolai intézmények közötti átmenetet. 

 

Kiemelt terület a határon túli magyarság támogatása 
2012. június 16. – MTI, bumm.sk 

Továbbra is kiemelt terület a határon túli magyarság programjainak támogatása. A 

külhoni magyarság támogatása 2013-ban a közigazgatási tárca nemzetpolitikai 

tevékenység fejezetében és a Bethlen Gábor Alap költségvetésében megosztva szerepel. A 

fejezet teljes összege 11,57 milliárd forint. Az alapkezelő működési költségeire 810 millió 

forint állna rendelkezésre a tervek szerint. 

 

Tíz székelyföldi tanácsos az ANI összeférhetetlenségi listáján 
2012. június 15. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) szerint összesen 78 megyei és helyi 

tanácsos szegte meg az összeférhetetlenségi előírásokat. Az intézmény összesítése azt 

mutatja, hogy azok a cégek, amelyeknek a tanácsosok is részvényesei, összesen mintegy 

8,5 millió euró értékben jutottak állami megrendelésekhez közbeszerzési eljárások 

nyomán. A listán tíz Hargita, Kovászna és Brassó megyei vagy városi tanácsos neve is 

szerepel. Az érintettek elutasítják az ANI megállapításait, mint mondják: a vádak 

alaptalanok, és óvást nyújtanak be a vagyonosodást vizsgáló intézmény döntése ellen. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/16/18/Egyseges_magyar_mediastrategiat_keszit_a_kulhoni_magyar_ujsagirok.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/16/18/Egyseges_magyar_mediastrategiat_keszit_a_kulhoni_magyar_ujsagirok.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/16/06/Kulhoni_magyar_ovodak__meghosszabbitottak_a_palyazat_hataridejet.aspx?source=hirkereso
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=181820
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64528
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Alpolgármesteri és megyei tanácselnök-helyettesi tisztségekről tárgyal az 
RMDSZ 
2012. június 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, mno.hu, Nyugati Jelen, Új Magyar 

Szó 

Az önkormányzati választások eredményeinek hivatalos kihirdetése után az RMDSZ 

politikai egyezségekkel próbál alpolgármesteri tisztségeket szerezni több nagyvárosban, 

ugyanakkor tanácselnök-helyettesi tisztségek megszerzése érdekében is tárgyalásokat 

folytat. 

 

Közzétették az önkormányzati választások végeredményét 
2012. június 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Közzétette pénteken a központi választási iroda az önkormányzati választások 

végeredményét, amely szerint a kormányzó szociálliberális szövetség (USL) a megyei 

pártlistás voksok csaknem felét megszerezve elsöprő győzelmet aratott a négy évvel ezelőtt 

győztes, most 15 százalékot elérő jobbközép Demokrata-Liberális Párt (PDL) felett. 

 

 

Adományt gyűjtenek a szórványért Sepsiszentgyörgyön 
2012. június 16. – transindex.ro 

Kovászna Megye Tanácsa 2009-ben indította szórványprogramját, amely Hunyad, Fehér 

és Szeben megyékre terjed ki. Az elmúlt évek során számos problémával szembesültek, 

melyekkel a három megyében élő magyar közösségek küszködnek. 

 

A párbeszéd és az új egység pártja 
2012. június 16. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Nem tartja becsületesnek az egymásra mutogatást a romániai önkormányzati választások 

eredményei miatt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, aki a Magyar 

Hírlapnak adott interjúban arról is beszélt, pártja készen áll a magyarok közti új egységre. 

 

Tőkés László: titkos bukaresti paktum „jegelte” az autonómiatörekvéseket 
2012. június 17. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, 

Szabadság, Magyar Nemzet 

Feltételezhető, hogy az RMDSZ titkos paktumot kötött a bukaresti hatalommal a magyar 

autonómiatörekvések „jegeléséről” - mondta szombaton egy szovátai konferencián Tőkés 

László. 

 

Kovács Péter: az autonómia kapcsán a „Tőkés-pártok” a megalkuvók 
2012. június 17. – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Elutasította Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára Tőkés László azon feltételezését, miszerint 

az RMDSZ titkos paktumot kötött volna a román hatalommal az autonómiatörekvések 
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„jegeléséről”. Kovács szerint míg a szövetség programjában szerepe az autonómia, a másik 

két magyar párt ezt nem merte felvállalni. 

 

EMNP: Szász az akadály 
2012. június 18. – Krónika 

Az MPP politikusai úgy vélik, nincs más lehetőség az erdélyi magyar jobboldal pártjai 

számára, csak az összefogás, a labda pedig az EMNP térfelén pattog. A néppárt vezetői 

szerint a két párt értékrendileg közel áll egymáshoz, az együttműködés viszont országos 

szinten Szász Jenő polgári pártelnök személye miatt kivitelezhetetlen. 

 

Laza kitörés 
2012. június 18. – Szőcs Levente – Új Magyar Szó 

Szőcs Levente szerint „30 835 – ennyi szavazatot kaptak az Erdélyi Magyar Néppárt 

polgármesterjelöltjei. A reménykeltő fiatalok, akik Toró T. Tibor elnök szerint százezer 

embert mozgattak meg. A bűvös számot először a választások éjszakáján mondta ki az 

EMNP elnöke. Akkor optimista becslésnek tűnt, egy héttel a választások után, a 

végeredmények ismeretében képtelenségnek”. 

 

Hétfőn ismét tárgyalóasztalhoz ül az MKP és a Most-Híd 
2012. június 15. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd képviselői hétfőn ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. 

Ezúttal a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát bevonva próbálnak megállapodni a nemzeti 

minimumról. 

 

Fico szerint A. Nagynak megvan minden szükséges jogköre 
2012. június 16. – MTI, hirek.sk 

Robert Fico szerint kormánya arra törekszik, hogy az összes Szlovákiában élő nemzeti 

kisebbség, nemcsak a magyar, jól érezze magát. Fico nem tartja visszalépésnek, hogy az 

előző kormányban miniszterelnök-helyettes felügyelte a kisebbségi ügyeket, most pedig 

egy kormánybiztos teszi ugyanazt. Fico rámutatott, A. Nagy Lászlót nem ültethette a 

miniszterelnök-helyettesi székbe, mivel pártja, a Most-Híd  nem tagja a 

kormánykoalíciónak. 

 

Fico: érdek a szlovák-magyar projektek megvalósítása 
2012. június 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Robert Fico szlovák kormányfő szerint Pozsonynak érdeke, hogy folytatódjanak, és 

sikeresen be is legyenek fejezve a korábbi években elindított szlovák-magyar projektek a 

gázszállító és az áramátviteli rendszerek, az úthálózat összekapcsolása, illetve az új Ipoly- 

és Duna-hidak építése terén. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64535
http://www.hirek.sk/belfold/20120615135030/Hetfon-ismet-targyaloasztalhoz-ul-az-MKP-es-a-Most-Hid.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120616224010/Fico-szerint-A-Nagynak-megvan-minden-szukseges-jogkore.html
http://www.bumm.sk/69936/fico-erdek-a-szlovak-magyar-projektek-megvalositasa.html
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Ekeli állomást újított fel a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 
2012. június 17. – bumm.sk, hirek.sk 

A hétvégén a Kétnyelvű Dél-Szlovákia civil mozgalom aktivistái önerőből felújították az 

ekeli vasúti megállót. Az aktivisták tájékoztatása szerint az épület kívül és belül is 

megszépült, kétnyelvű feliratokat kapott. 

 

Kisebbségi kísérlet 
2012. június 18. – Molnár Norbert – Új Szó 

„Negatívumként értékelhető, hogy a kisebbségi biztos jogkörei jelentősen korlátozottak a 

volt miniszterelnök-helyetteséhez képest. Pozitívumként, hogy a kisebbségi kérdésekre 

nem Čaplovič és Maďarič adja meg a válaszokat, hanem A. Nagy László, még ha nem lesz 

is akkora válaszadási tere, mint az említett két politikusnak lenne. Végül is a rólunk velünk 

elv érvényesül – „lájtosított” változatban” – áll az Új Szó kommentárjában. 

 

Táborozni hívják Ficót és Orbánt 
2012. június 18. – Veres István – Új Szó 

A szlovák és a magyar kormányfőt ültetnék egy asztalhoz a július 10. és 15. között 

Krasznahorkaváralján megrendezendő idei Gombaszögi Nyári Tábor szervezői. A 

krasznahorkai vár idei tragédiája szimbolikussá teszi a helyszínt, így jó alkalom kínálkozik 

a szlovák–magyar párbeszéd új alapokra való helyezésére, véli Orosz Örs, a tábor 

főszervezője. 

 

Temerini Első Helyi Közösség: Csupán a mandátumokat hitelesítették 
2012. június 15. – Vajdaság Ma 

A temerini Első Helyi Közösségben csütörtökön tartották a helyi közösség tanácsának 

alakuló ülését, de a választási bizottság jelentését követően csupán az újonnan 

megválasztott tanácstagok mandátumának hitelesítésére került sor. Az új tanácstagok 

egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a tanácselnök és a tanácselnök-helyettes megválasztását 

későbbi időpontra halasztják. A 15 tagú tanácsban a VMDP 3, a VMSZ, a DS, a LSV, a SRS, 

SNS és szocialista-nyugdíjas csapat 2-2 mandátumot szerzett. 

 

Korhecz: a nemzetek közötti incidenseket nem szabad eltussolni 
2012. június 15. – Vajdaság Ma 

Többnemzetiségű környezetben úgy lehet javítani a közbiztonságot, hogy minden, nemzeti 

felhangú incidenst nevén neveznek és külön nyilvántartásba veszik, jelentette ki Korhecz 

Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 
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Nyolc éve vannak börtönben 
2012. június 16. – Kabók Erika – Magyar Szó 

Nyolc évvel ezelőtt, június 26-án került börtönbe az öt temerini fiú, összesen 61 év 

letöltendő fegyházbüntetést kaptak. Kezdetben ütötték-verték őket, mert bántani merték a 

szerbeket, mondta az egyik fiú hozzátartozója. Mára ketten a mitrovicai börtön félig nyitott 

részlegében vannak, hárman pedig az ország legszigorúbban őrzött fegyházában Padinska 

Skelán, Szerbia legújabb börtönében. 

 

Végzés helyett igazolvány 
2012. június 16. – Magyar Szó 

A vajdasági városi és községi tanfelügyelők megbízatását igazoló legitimációkat osztották 

ki pénteken a Tartományi Képviselőház nagytermében. Deli Andor magiszter tartományi 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár az eseményen kifejtette, hogy az 

igazolványok átadása, meglehet, elsősorban technikai jellegű kérdés, mégis, bizonyos 

szimbolikával is rendelkezik. 

 

Továbbra is nagy az érdeklődés a honosítás iránt 
2012. június 16. – Magyar Szó 

Még mindig óriási az érdeklődés Tordán és a közép-bánáti településeken a honosítás iránt. 

Alig több mint egy hónap leforgása alatt a minap a szabadkai magyar konzulátus konzuli 

osztálya már második alkalommal tartott kihelyezett fogadónapot.  

 

A szocialisták (még) a demokratákkal 
2012. június 18. – Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Még a Demokrata Párt köré tömörülő pártokkal tárgyal a Szerbiai Szocialista Párt, de ha 

nem születik megállapodás a kormányalakításról, akkor más politikai opció képviselőivel 

is tárgyalni fognak. Így összegezhető legegyszerűbben az SZSZP vezette koalíció és a 

Szerbiai Egyesült Régiók vasárnapi tárgyalását követő nyilatkozat, amelyet a szocilisták 

vezetője, Ivica Dačić adott a megbeszélés utáni sajtótájékoztatón. 

 

Félszáz frissdiplomás magyar 
2012. június 16. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi 

Karának dékánja, Spenik Sándor elmondta, hallgatóik többsége a diploma megszerzését 

követően el tud helyezkedni, és ami nagyon fontos, Kárpátalján. A dékán szerint a magyar 

karnak és az itt végzetteknek az a feladatuk, hogy a kárpátaljai magyarság megőrzésén 

munkálkodjanak. 
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Rendet tesznek a tankönyvellátásban? 
2012. június 16. – Kárpáti Igaz Szó 

Dmitro Tabacsnik oktatási miniszter szerint a szaktárca tökéletesíti a tankönyvekre 

vonatkozó állami megrendelésekkel kapcsolatos mechanizmust. Ennek célja, hogy az 

iskolák olyan nyelvű kiadványokat kapjanak, amilyenen az oktatás folyik. A szaktárca 

ennek megfelelően pontosan eleget tesz majd a megyei oktatási főosztályok által 

benyújtott rendeléseknek mind a tankönyvek nyelvét, mind mennyiségét tekintve. 

 

A Zsolnay egyben Pécs márkajele is 
2012. június 17. – Népújság, Hidak 

A pénteki Zsolnay kiállítás-megnyitón a lendvai várban Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú 

Város polgármestere a világhírű kerámiák gyártóit a város márkanevének nevezte. Surján 

László, az Európa Parlament alelnöke pedig a regionális fejlesztések irodáját és a kiállítást 

így egyben a kapcsolatépítés, a két nép kapcsolatrendszerének további bővülése 

mintapéldájának. A kiállítás három hónapon keresztül lesz látogatható. 

 

Magyar Fiatalok Találkozója felsőőriekkel 
2012. június 17. – Volksgruppen 

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium magyar színjátszócsoportja, Villányi Eszter 

vezetésével az idén is meghívást kapott a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozójára, 

Budapestre. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Hungarofest Nonprofit Kft. 

közös szervezésében 2012. augusztus 14. és 21. között ismét megrendezi a Vendégségben 

Magyarországon - Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóját a Kárpát-medencén belül és kívül 

élő magyar fiatalok részére. 
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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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http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

