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Több mint 157 ezer erdélyi magyar gyermek kap támogatást 
2012. június 19. – MTI, hirado.hu 

A Szülőföldön magyarul program keretében 2012-ben több mint 157 ezer romániai 

magyarul tanuló gyermek számára pályáztak a szülők a magyar állam által biztosított 

oktatási-nevelési valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra. Ezt  jelentette be Burus 

Siklódi Botond, a pályázatot lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(RMPSZ) elnöke. 

 

Feloszlathatják a Magyar Polgári Pártot? 
2012. június 19. – Krónika 

Kovács Péter szerint megszűnés fenyegeti a Magyar Polgári Pártot (MPP), miután az 

alakulat sem a 2008-as parlamenti, sem az idei helyhatósági választáson nem szerzett 50 

ezernél több szavazatot. „Az MPP két egymás utáni választáson  nem ért el egyenként 50 

000 szavazatot, ezért a párttörvény értelmében az Igazságügyi Minisztérium 

kezdeményezi a párt feloszlatását” – vélekedett az RMDSZ főtitkára, azt is firtatva: a 

tanácsok megalakulása előtt ez azt jelenti, hogy elvesznek az MPP mandátumai? 

 

Harangoznak az összetartozás napján 
2012. június 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Június 4-ét, a nemzeti összetartozás napját is felvette jeles napjai sorába a Magyar 

Református Egyház; erről egyhangú döntéssel a Kárpát-medence református egyházainak, 

egyházkerületeinek és egyházmegyéinek vezetőségeiből álló Generális Konvent döntött 

Szombathelyen. 

 

MSZP, UMDSZ: a kormány a határon túli magyarok megosztására törekszik 
2012. június 19. – MTI, hirado.hu 

Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke és Szabó 

Vilmos MSZP-s országgyűlési képviselő is úgy véli, a kormány különbséget tesz a határon 

túli magyarok és szervezeteik között, és ezzel megosztásukra törekszik. 

Sajtótájékoztatójukon mindketten megkérdőjelezték annak a vizsgálatnak az eredményeit, 

amelyre hivatkozva a kormány visszavonta az UMDSZ jogát, hogy a schengeni vízumok 

könnyített kiadását elősegítő felelősségvállalási nyilatkozatokat adjon ki. 

 

LMP: a kormány diszkriminálja az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget 
2012. június 19. – MTI, hirado.hu 

Az LMP világos és őszinte válaszokat vár a kormánytól arra, hogy miért diszkriminálják a 

kárpátaljai magyarság legfontosabb szervezetét, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetséget (UMDSZ) és miért osztják „jó magyarokra és rossz magyarokra” a határon túli 

közösségeket. 
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Szociál-Liberális – RMDSZ többségű tanácsok lehetnek Maros megyében 
2012. június 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Szociál-Liberális – RMDSZ többségű tanácsok megalakulására lehet számítani 

Marosvásárhelyen és Maros megyében – jelentette be Borbély László. Az RMDSZ politikai 

alelnöke elmondta, a Szociál-Liberális Szövetség képviselőivel kétharmados többséget 

sikerülne kialakítani a városi- és megyei tanácsokban. A politikai alelnök hozzátette: a 

következő három napon várható, hogy az alpolgármesteri és megyei tanács alelnöki 

tisztségeire nevesíti jelöltjeit az RMDSZ. 

 

Magyarázkodik a prefektus 
2012. június 19. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Nem etnikai okokból támad meg tanácshatározatokat, híve annak, hogy a magyar és 

román nyelvet az érvényes törvényeknek megfelelően használják, ám eddig azért lehetett 

harmónia, mert a gondokat a szőnyeg alá söpörték – érvelt Codrin Munteanu, Kovászna 

megye prefektusa. Értekezése szerint nem magyar vonatkozásuk miatt támadt meg 

határozatokat, hanem azért, mert formai, jogi szabályoknak nem feleltek meg. 

 

Mezei az együttműködésben bízik 
2012. június 19. – Pethő Melánia – szekelyhon.ro, Krónika 

„Mától kezdve minden gyergyószentmiklósi lakos polgármestere vagyok, szeretnék 

hatékonyan együtt dolgozni az RMDSZ-szel, az EMNP-vel és minden egyes politikai 

szervezettel, illetve párttal, nincsenek előttem ellenzékiek. Mindenkit egyformán bírálunk 

el és egyformán segítünk, amennyiben erre igény formálódik” – jelentette ki új 

mandátuma első sajtótájékoztatóján, kedden Mezei János. 

 

MPP: az ígéretek teljesítése következik 
2012. június 19. – Gergely Imre – szekelyhon.ro, Krónika 

A korábbi választásoktól eltérően, nem valami ellen, hanem valami mellett szavaztak a 

gyergyószentmiklósiak – értékelte a június 10-i helyhatósági választások eredményét 

Mezei János újraválasztott polgármester. A városban a Magyar Polgári Párt győzött – most 

a kétharmados többség birtokában a bizalom meghálálása, az ígéretek teljesítése 

következik. 

 

Egyesítenék az erdélyi és a magyarországi unitárius egyházat 
2012. június 20. – Szabadság 

Létrejön a Magyar Unitárius Egyház, amennyiben az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő 

Tanácsának, illetve a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Képviselő Tanácsának tagjai 

megszavazzák a két egyházrész újraegyesítését a június 28-i kolozsvári zsinati ülésen. Az új 
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alaptörvényt megalkotó és az erről döntő ülésen 268 egyházi és világi személy vesz részt. A 

kolozsvári belvárosi unitárius templomban sorra kerülő ülésen a tervek szerint elfogadják 

az egyesülési határozatot, megalkotják a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényét, valamint 

elfogadnak néhány hatályba léptetési határozatot, illetve a szükséges átmeneti 

rendelkezéseket. 

 

Plágiumvád Victor Ponta ellen 
2012. június 20. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A brit Nature magazin plagizálással gyanúsította meg Victor Ponta román 

miniszterelnököt. A cikk szerint az általa írt 432 oldalas a Nemzetközi Büntető 

Törvényszékről írt doktori disszertációjának egy részét két másik szerző munkáiból 

másolta anélkül, hogy megnevezte volna forrásait. Ponta szerint az ügy Traian Basescu 

államfő érdekeit szolgálja és úgy véli ő állhat a plágiumügy mögött.  

 

Adjon Mária! 
2012. június 20. - Szakács Gábor - Demokrata 

Még 2012 januárjában mondott le a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) 

vezetősége. Ezt követően sok olyan hír látott napvilágot, hogy a magyar kormány 

cserbenhagyta a csángókat, hiába nyilatkozta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár, hogy a kormány változatlanul biztosítja a 140 millió forintot a csángómagyar 

programokra. A Demokrata Csángóföldön nézett utána, hogy most miként alakul a 

csángók helyzete. Gyöngyössy Lajos a Keresztszülő Egyesület alapítója, társaival már 

2008-ban felmérte, hogy miként lehetne a csángókban visszaállítani a magyarságtudatot. 

Felmérésük alapján kiderült, hogy a katolikus csángók csak a saját felekezetű emberekkel 

tudnak igazán szót érteni az MCSMSZ-ben pedig tíz éven keresztül református személy 

vezette az oktatást. (A kutatás további eredményei és a cikket teljes terjedelemben a 

Demokrata 2012. június 20-számában olvasható.) 

 

Egy munkanapig bírta az ekeli kétnyelvű vasúti tábla 
2012. június 19. – bumm.sk, Új Szó Online 

A második munkanapon eltávolították helyükről azokat a kétnyelvű táblákat, melyeket az 

ekeli vasútállomáson helyeztek ki a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom aktivistai, miután 

felújították a rozoga épületet. 

 

A Korrupcióellenes Hivatal a Hídhoz köthető gyanús ügyeket vizsgál 
2012. június 19. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Korrupcióellenes Hivatal vizsgálja, hogyan osztották szét a szelektív hulladékgyűjtésre 

szánt állami támogatást a Most-Híd tisztségviselői. A botránygyanús ügyről a Sme napilap 

adott hírt. A napilap szerint a Híd egyik régiós politikusa több közép-szlovákiai település 

önkormányzatának is jelezte, állami támogatáshoz segítheti a falvakat a Környezetvédelmi 
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Alapból, ha egy adott besztercebányai cégtől vásárolják meg a szelektív hulladékgyűjtéshez 

szükséges felszerelést. 

 

A. Nagy kisebbségi törvényt akar 
2012. június 20. – Új Szó 

A kisebbségek jogállásáról szóló törvényt terjesztene a parlament elé a jövőben a 

kisebbségi kormánybiztos. A. NagyLászló a pravda.sk hírportálon egy olvasói kérdésre 

közölte, hogy a törvényeket – statútumából kifolyólag – csak a kormányhivatalon vagy a 

kormányfőn keresztül vihet a parlament elé. 

 

Az MNT tágabbra tárta az ajtókat  
2012. június 20. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács kedden megtartott XXII. rendes ülésén módosították a tanács 

felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívását, a pályázat lebonyolítását és a 

kérelmek pontozását, valamint a demonstrátori ösztöndíjakról szóló határozatokat. Az 

MNT ösztöndíja ezzel már azok számára is elérhetővé válik, akik nem szerbiai székhelyű 

akkreditált intézménybe nyernek felvételt Szerbiában. 

 

VMSZ-DS: Egyeztető tárgyalások a magyarkanizsai önkormányzat 
megalakításáról 
2012. június 19. – Vajdaság Ma 

A programelvek összehangolásával folytatódtak az egyeztető tárgyalások a helyi VMSZ és a 

Demokrata Párt (DS) között a magyarkanizsai önkormányzat megalakításáról, közölte a 

két párt helyi szervezete. 

 

Buszjáratok a Délvidéki EMI-táborba, Szegedre 
2012. június 19. – Vajdaság Ma 

Az Egyesült Magyar Ifjúság által szervezett VII. Délvidéki EMI-tábornak ezúttal a szegedi 

Rendezvényház (a leendő Délvidék-ház) ad otthont, „miután a délvidéki magyar nyelvű 

politikai élcsapat janicsár-mentalitású rétege olyan súlyos nyomást gyakorolt a helyi 

társszervezőkre, hogy nem vállalhatták a közreműködést Délvidék egyetlen karakteresen 

nemzeti szellemiségű rendezvényének idei megrendezésében”. 

 

Mindenben megegyeztek?  
2012. június 20. – Magyar Szó 

Pénteken tartják meg a Tartományi Képviselőház új összetételének alakuló ülését, melyen 

a május hatodikai, illetve huszadikai tartományi választások során parlamenti helyet 

szerzett képviselők mandátumait fogják hitelesíteni, s ezt követően megválasztják a 

képviselőház új elnökét is. 
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Nagykorú lett a VMSZ 
2012. június 19. – Vajdaság Ma 

18 éves a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994. június 18-án alakult Zentán, 

közvetlenül a történelmi VMDK felbomlása után. A VMSZ azóta a vajdasági magyarok 

legnagyobb politikai szervezete. 

 

Kihelyezett konzuli nap 
2012. június 19. – Vajdaság Ma 

Konzuli napokat tartottak az újvidéki CMH irodában. Több mint 90–en adták át a 

visszahonosítási kérelemhez szükséges dokumentumokat. A Főkonzulátus tisztségviselői 

azért tartanak hasonló kiszállásokat, hogy lehetővé tegyék azok számára is a kérelmek 

átadását, akiknek komoly anyagi kiadásokat, illetve egyéb nehézségeket jelentene a 

Szabadkai Főkonzulátusra, illetve a belgrádi Magyar Nagykövetségre történő utazás. 

 

Vidékfejlesztési alközpont nyílt Sepsén 
2012. június 19. – Lj. Molnar Mónika – ÚMKÚ 

A HMDK Vidékfejlesztési Alközpontjának megnyitójára került sor a hétvégén Sepsén, 

amelyen részt vett Pirityiné Szabó Judit, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

főosztályvezetője, valamint Sziebert István, a Vidékfejlesztési Minisztérium politikai 

főtanácsadója is. 

 

Hagyományőrző nyári tábor Bécsben 
2012. június 19. – Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület évente kétszer egy hetes tábort szervez magyar 

anyanyelvű, vagy magyar nyelvet tanuló gyerekeknek. A hagyományőrző nyári tábor idén 

július 2-6. között kerül megrendezésre. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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