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Szeptemberre halasztotta a bíróság a MOGYE-per érdemi tárgyalását 
2012. június 18. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Szeptember 28-ára halasztotta hétfőn a Maros Megyei Törvényszék annak a keresetnek az 

érdemi tárgyalását, amely vitatja a MOGYE chartájának érvényességét. A pert 2011 

novemberében a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület indította a 

MOGYE ellen. Az egyesület megkérdőjelezte az intézmény felépítését és működését leíró 

charta érvényességét, mert úgy vélte, a charta nem felel meg a 2011-ben elfogadott oktatási 

törvény előírásainak. 

 

Szeptemberig elkészülhet az ún. kisebbségi minimum tervezete 
2012. június 18. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Magyar Nemzet 

Szeptemberig elkészülhet az ún. kisebbségi minimum végleges formája - erről állapodott 

meg hétfőn Pozsonyban a Magyar Koalíció Pártja, a Most-Híd és a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala. A felek megegyeztek, hogy szeptemberig véglegesíthetik a szlovákiai 

magyarság legfontosabb törekvéseit összegző alapelvrendszert, amely a pártállástól 

függetlenül próbálja megfogalmazni a szlovákiai magyarság törekvéseit. Bugár Béla, a 

Most-Híd elnöke a találkozót követően hangsúlyozta, ha létre jön a dokumentum, abból 

nem következik egyenesen az MKP és a Most-Híd politikai lépéseinek összehangolása. 

 

Továbbra sincs kormánya Szerbiának 
2012. június 18. – Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Habár korábban arról szóltak a hírek, hogy valamiféle megegyezés várható, ez mégsem 

következett be. Goran Ješić Inđija demokrata párti polgármester azt mondja, hogy saját 

pártja, a DP határozatlansága miatt húzódik az új szerb kormány megalakítása. 

Hozzátette, a Szerbia Egyesült Régióinak és a Liberális Demokrata Pártnak is helyet kell 

biztosítani az új kormányban ahhoz, hogy Szerbia kilábaljon katasztrofális helyzetéből. 

 

Horvát-magyar hagyományőrző rendezvénysorozat Zalában és Muravidéken 
2012. június 18. – MTI 

Színvonalas turisztikai és egyben hagyományőrző rendezvénysorozat valósult meg a 

Culturevive II. című, Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében. A program célja a kulturális hagyományok megőrzése és fejlesztése 

volt. Ennek jegyében rendeztek egy esztendőn át közös horvát és magyar programokat 

Zalaegerszegen, valamint a horvátországi Kapronca városában és Csáktornyán. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64570
http://www.hirek.sk/belfold/20120618133112/Szeptemberig-elkeszulhet-az-un-kisebbsegi-minimum-tervezete.html
http://pannonrtv.com/web/?p=9175
http://kanizsaujsag.hu/hirek/11081/horvat-magyar_hagyomany%F5rz%F5_rendezvenysorozat_zalaban_es_muravideken/
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A Nyírő-ügy miatt váltották le az országos levéltár igazgatóját 
2012. június 18. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nyírő József ügyének „nem megfelelő kezelése” miatt váltották le Dorin Dobrincut, az 

országos levéltár igazgatóját - ezt maga az érintett nyilatkozta hétfőn. Ioan Rus román 

belügyminiszter pénteken írta alá a Dobrincu felmentéséről szóló miniszteri rendeletet. 

 

Árus Zsolt: törvénytelen és erkölcstelen az ANI eljárása 
2012. június 18. – Krónika, transindex.ro 

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) vádjai alaptalanok, az intézmény eljárása 

erkölcstelen és törvénytelen – közölte hétfőn Árus Zsolt Hargita megyei tanácsos, akinek a 

neve szerepel azon a listán, amelyet az ANI adott ki 78 megyei és helyi tanácsos 

összeférhetetlenségével kapcsolatban. 

 

Borbély: az RMDSZ arra törekszik, hogy beleszólhasson a döntéshozatalba! 
2012. június 18. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

„A választási eredmények azt mutatják, hogy az erdélyi magyarok a RMDSZ-t tartják 

legitim képviselőjüknek, hogy az egységben hisznek és erős önkormányzati képviseletet 

szeretnének az építkezés folytatásához” - vélekedett Borbély László, az RMDSZ politikai 

alelnöke hétfőn, Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Háromszék: Bodokon teljesen RMDSZ-es lesz a helyi önkormányzat 
2012. június 18. – transindex.ro 

Háromszéken, Bodok községben csak RMDSZ-es jelöltek alkotják a helyi önkormányzatot 

- tájékoztatott Tamás Sándor megyei tanácselnök. Fodor István polgármester mellett 

minden tanácsost a szövetség színeiben választották meg. 

 

Jótékonysági könyvbemutatót tart a szamosújvári Téka Alapítvány 
2012. június 18. – Krónika 

Jótékonysági könyvbemutatót tart a szamosújvári Téka Alapítvány kedden a városban 

működő szórványközponti kollégium támogatására. A rendezvényen Juhos-Kiss János 

széki származású tanár, költő, szépíró és újságíró Hol vannak a Kárpátok? c. 

novelláskötetét ismerheti meg a közönség. 

 

Megtámadta Kovászna megye zászlóját a prefektus, a megyei tanács nem 
hátrál 
2012. június 18. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Megtámadta a közigazgatási bíróságon Codrin Munteanu, Kovászna megye prefektusa a 

megyezászlót, amelyről ezelőtt négy évvel döntöttek egy tanácsi határozat révén. A 

prefektusnak nem ez az egyetlen szimbólum-ellenes fellépése, korábban a Kovászna város 

zászlóját is kifogásolta, több intézmény nevével is elégedetlen volt. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64573
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64572
http://itthon.transindex.ro/?hir=29709
http://itthon.transindex.ro/?hir=29710
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64567
http://itthon.transindex.ro/?hir=29713
http://itthon.transindex.ro/?hir=29713
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Munteanu számon kéri a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekartól a román 
plakátot 
2012. június 18. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar erdélyi turnéját népszerűsítő óriásplakátba 

kötött bele Kovászna megye prefektusa. „A plakát csak magyar nyelvű, hivatalos jelképeket 

is láttam rajta, ez nyelvi diszkrimináció, nyilvánosan felkérem az Országos 

Diszkriminációellenes Hatóságot, hogy indítson hivatalból eljárást” – mondta Codrin 

Munteanu. 

 

A prefektusnak továbbra sem tetszenek a magyaros határozatok 
2012. június 18. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Tagadja Codrin Munteanu, Kovászna megye prefektusa, hogy etnikai megfontolásból 

támadta meg a háromszéki és a helyi tanácsok több, korábban elfogadott határozatát. 

„Kovászna megyében, ha a prefektus megpróbál kiegyensúlyozott lenni, egyik vagy másik 

felet biztosan zavarja. Én csak azt akarom, hogy legyen harmónia, kölcsönösen tiszteljük 

egymást” – fejtette ki hétfői sajtótájékoztatóján a prefektus. 

 

Részben mindenki felelős – Maros és Szatmár elvesztésének okai 
2012. június 18. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere vegyesen értékelte az önkormányzati 

választások eredményeit: szerinte az RMDSZ jól szerepelt Háromszéken és Székelyföld egy 

részén, de elveszítették Maros és Szatmár megyék önkormányzatát és Szatmárnémeti 

polgármesteri székét is. Antal Árpád szerint a részleges kudarc okai igencsak összetettek. 

 

Nyakunkban liheg a román kétharmad? 
2012. június 18. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka Magyari Nándor László szociológust kérdezte a helyhatósági 

választásokról, aki kifejtette: “Nagyon bíztam abban, hogy jót tesz az erdélyi magyar 

politikának, ha lesznek valódi kihívói az RMDSZ-nek. Ha a bírálatok olyanok lennének, ha 

olyan témákban vonnák felelősségre a Szövetséget, aminek van értelme, akkor az nagyon 

hasznos lenne. Most már világosan látszik, hogy senki sem kényszeríti rá az RMDSZ-t arra, 

hogy változtasson. Helyhatósági választásokon szimbolikus téteket, nacionalista 

jelszavakat megfogalmazni tökéletesen felesleges volt. Székelyföldön biztos csődöt 

jelentett. Máshol megpróbáltak keresztbe tenni az RMDSZ-nek, ez nem sikerült, viszont a 

viszonyokat elmérgesítette. Ilyen értelemben mindenki veszített”. 

 

Az RMDSZ az USL-vel tárgyal 
2012. június 18. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ az USL-vel folytat előrehaladott tárgyalásokat annak érdekében, hogy a 

napokon belül új felállásban megalakuló önkormányzati testületekben többséghez 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/munteanu-szamon-keri-a-magyar-nemzeti-filharmonikus-zenekartol-a-roman-plakatot
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/munteanu-szamon-keri-a-magyar-nemzeti-filharmonikus-zenekartol-a-roman-plakatot
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/jogelmeleti-vita-a-prefektus-es-a-haromszeki-eloljarok-kozott
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120812&cim=reszben_mindenki_felelos_maros_es_szatmar_elvesztesenek_okai
http://manna.ro/kozter/nyakunkban-liheg-a-roman-ketharmad-2012-06-18.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/minden-magyar-szamit-a-az-rmdsz-az-usl-vel-targyal
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jussanak – jelentette ki az RMDSZ politikai alelnöke, Borbély László. Az EMNP-vel és az 

MPP-vel nem tárgyalnak. 

 

Jó úton haladnak, folytatni kell a munkát 
2012. június 18. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

„Teljesítettük politikai célkitűzésünket, a magyarság összefogását az RMDSZ körül”, 

értékelte a helyhatósági választások Hunyad megyei eredményéit Winkler Gyula EP-

képviselő. Múlt vasárnap Hunyad megyében 10%-kal több szavazatot kapott az RMDSZ, 

mint 2008-ban. 

 

„Még szükség lesz rám” 
2012. június 19. – Szucher Ervin – Krónika  

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének az a célja, hogy megszerezze a megyei 

önkormányzat egyik alelnöki tisztségét – jelentette ki Lokodi Edit Emőke. A Krónikának 

adott interjújában úgy nyilatkozott, ellenfele, az USL-s Ciprian Dobre magyarellenes 

kampányával szerezte meg a tanácselnöki tisztséget, ugyanakkor úgy véli, Kövér László 

országgyűlési elnök látogatása további nacionalista üzenet megfogalmazására adott 

lehetőséget. 

 

Júliustól megszűnik az Új Magyar Szó 
2012. június 19. – Krónika 

A Krónika értesülései szerint július elsejei hatállyal megszűnik az Új Magyar Szó 

nyomtatott változata. Az önmagát az egyetlen országos terjesztésű magyar napilapként 

meghatározó, RMDSZ-közeli ÚMSZ-t megjelentető váradi Scripta Kiadó Kft. anyagi 

helyzete ellehetetlenült, emiatt nem tudja vállalni a lap előállításához szükséges pénzügyi 

forrásokat. 

 

Tulipáneffektus 
2012. június 19. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Rostás Szabolcs szerint „a végeredmény azt bizonyítja, hogy ha a magyarok tömeges 

szavazókedvét nem is hozta meg, a hármas megmérettetés nemhogy gyengítette, hanem – 

néhány kivételtől eltekintve – éppenséggel erősítette a magyar jelenlétet a települési, 

megyei önkormányzatokban”. 

 

EU Tábor kilencedszer 
2012. június 19. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Marosfőn immáron 9. alkalommal szervezik meg július 3. és 8. között az EU Tábort, 

melynek idei fő tematikája a Régiók harca – hangzott el a szervezők által tartott hétfői 

sajtótájékoztatón. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jo_uton_haladnak_folytatni_kell_a_munkat.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64575
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64576
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/eu-tabor-kilencedszer


 

 

 

 

 

 
6 

 

A Kétnyelvű Dél nyílt levélben fordult A. Nagy Lászlóhoz 
2012. június 18. – bumm.sk, Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom nyílt levélben kéri A. Nagy László frissen kinevezett 

kisebbségügyi kormánybiztost, tegyen meg mindent azért, hogy az ország első kétnyelvű 

vasúti megállóhelye megmaradjon, s a jövőben a többi déli állomást is kétnyelvűsítsék. 

 

Krasznahorka: nagyobb a kár a vártnál   
2012. június 18. - MTI, bumm.sk  

A krasznahorkai vár felújításának költségeit jelenleg 15 millió euróra becsülik, ez csaknem 

kétszerese a tűzvészt követően becsült kárnak, azonban ezek még mindig nem a végleges 

adatok. A márciusi becslések 8 millió euróra tették a keletkezett kárt, ebből 7 millió euróra 

az épületben és egymillióra az ingóságokban keletkezett kárt. Lassan befejeződik a károk 

felmérése és ezt követően derül ki, hogy a biztosító mekkora összeget fog téríteni a 

helyreállítási költségekből. 

 

Mosolytenger árasztotta el Zentát 
2012. június 18. - H. G. - Vajdaság Ma 

Vasárnap délután tartották meg Zentán, a III. Mosolytenger Gyermekfesztivált, amelynek 

megnyitóünnepségén a rendezvény himnuszát követően, Pirityiné Szabó Judit, a KIM 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője mondott köszöntőt, amelyben 

kifejtette, a szervezők nem véletlenül választották ezt a nevet a fesztiválnak, ugyanis a 

gyermekmosoly egyetlen másodperc alatt a legszomorúbb ember arcára is mosolyt tud 

csalni. Kiemelte, hogy az anyanyelv vezeti el a kisgyermeket önmagához és másokhoz, 

„olyan kincs ez, amely egy életre szól, szoros, eltéphetetlen szálat képezve a szülő és a 

gyermek között.” 

 

Továbblépés 
2012. június 18. – Magyar Szó 

A hétvégén háromnapos szakmai továbbképzést tartottak Szabadkán a Pannon RTV 

szervezésében. A Duna Televízió szerkesztői és operatőrei a Pannon Televízió fiatal 

munkatársait avatták be a korszerű televíziózás fortélyaiba. 

 

Húszéves a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 
2012. június 19. - fczs - Vajdaság Ma 

Húszéves az idén az ernyőszervezet, amely annak idején a vajdasági magyar művelődési 

egyesületek összefogásának, közös nagyrendezvények létrehozásának, az egymás közti 

kapcsolatfelvétel és információcsere könnyítésének szándékával létesült. Az elnökség 
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http://www.bumm.sk/69996/a-ketnyelvu-del-nyilt-levelben-fordult-a-nagy-laszlohoz.html
http://www.hirek.sk/kultura/20120618175429/Krasznahorka-nagyobb-a-kar-a-vartnal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13674/Mosolytenger-arasztotta-el-Zentat.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-18_Tovabblepes.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/kultura/7515/Huszeves-a-Vajdasagi-Magyar-Muvelodesi-Szovetseg.html


 

 

 

 

 

 
7 

szabadkai ülésén a közelmúlt eseményeinek, rendezvényeinek eredményeit összegezte, 

valamint előkészítette a közgyűlést, amelyre július 5-én 16 órakor Zentán, a Művelődési 

Központban kerül sor.  

 

Kisebbségek – két állam között 
2012. június 19. - Virág Árpád – Magyar Szó 

Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatokkal foglalkozott az a tanácskozás, melyet 

hétfőn tartottak Belgrádban szerbiai és magyarországi jogászok, politikusok részvételével. 

A konferencia fókuszában a szerbiai magyar, illetve a magyarországi szerb kisebbségi 

közösség helyzete állt. Megegyeztek a felszólalók a tekintetben, hogy ezek a közösségek egy 

fajta hidat jelentenek a kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. 

 

Irodalmi és művészeti karaván Kárpátalján 
2012. június 18. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet több civilszervezet és intézmény bevonásával 

Irodalmi Karaván Kárpátalján program keretében erdélyi írókkal, költőkkel a kárpátaljai 

alkotók közreműködésével  író-olvasó találkozókat, felolvasó körutat szervez. 

 

Tudományos műhelyvita Kárpátalján a magyar nyelvű tudományos 
kutatómunka szellemi és infrastrukturális feltételeiről 
2012. június 18. – Kárpátinfo 

Az Edutus Főiskola határon túli tehetségeket gondozó szervezete, a Collegium Talentum a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2012. június 18-án, 

hétfőn műhelyvitát szervez, amelynek címe:  A magyar nyelvű tudományos kutatómunka 

szellemi és infrastrukturális feltételei. 

 

Évzáró a Bécsi Magyar Iskolában 
2012. június 18. – Volksgruppen 

Szombaton zárta 2011/12-es, huszonnegyedik tanévét a Bécsi Magyar Iskola. A következő 

tanévtől Seidler Andrea, a bécsi egyetem bölcsészettudományi karának dékánja vezeti 

majd az intézményt. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-19_Kisebbsegek_ket_allam_kozott.xhtml
http://karpatinfo.net/cikk/kultura/irodalmi-es-muveszeti-karavan-karpataljan
http://karpatinfo.net/cikk/tudomany/tudomanyos-muhelyvita-karpataljan-magyar-nyelvu-tudomanyos-kutatomunka-szellemi-es-infrastrukturalis-felteteleirol
http://karpatinfo.net/cikk/tudomany/tudomanyos-muhelyvita-karpataljan-magyar-nyelvu-tudomanyos-kutatomunka-szellemi-es-infrastrukturalis-felteteleirol
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/166803/
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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 
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