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Megalapozatlannak tartja a kisebbségpolitikával kapcsolatos aggodalmakat 
Andrei Marga 
2012. június 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Megalapozatlanok azok az aggodalmak, amelyek a román kormány kisebbségpolitikájával 

kapcsolatosak – olvasható Andrei Marga román külügyminiszter szerdán közzétett 

nyilatkozatában. A tárcavezető úgy véli, hogy valamennyi román párt elfogadta a 

kisebbségpolitika alapvető elveit, ami szavatolja a jogi keret stabilitását. A román kormány 

elkötelezett a kisebbségekkel való európai, modern, felelős bánásmód alkalmazása mellett. 

 

„Posztkommunista visszarendeződés” 
2012. június 21. – Krónika, Erdély Ma 

Tőkés László sajnálatosnak tartja, hogy Hannes Swoboda és Guy Verhofstadt, az Európai 

Parlament szocialista és liberális frakcióvezetői védelmükbe vették a román kormány 

magyarellenes politikáját az erdélyi magyarság védelmében hozzájuk fordult magyar 

néppárti és szocialista EP-képviselőknek írt válaszlevelükben. Közleményében az erdélyi 

EP-képviselő elismerésre méltónak nevezi, hogy az MSZP-s Tabajdi Csaba a testület 

társelnökeként nemrég az EP Kisebbségügyi Frakcióközi Munkacsoportjának (Intergroup) 

napirendjére tűzte a romániai magyarság helyzetét. 

 

Négy megyei tanács alelnöki tisztségét ígérték az RMDSZ-nek 
2012. június 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Négy megyei tanács alelnöki tisztségét tölthetik be az RMDSZ tisztségviselői – közölte 

kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miután a szövetség vezetői csaknem egyórás 

egyeztetést folytattak Bukarestben az USL vezetőivel. Kelemen Hunor elmondta: olyan 

helyen egyeztettek koalíció kialakításáról az önkormányzati választásokon győztes USL-lel, 

ahol az RMDSZ nélkül nem lehet többséget létrehozni, és ahol a magyarság képviselete 

nem maradhat ki a megye vezetésből. 

 

Még nem tudni, kik foglalják el az RMDSZ által kilobbizott alpolgármesteri és 
megyei alelnöki tisztségeket 
2012. június 20. – transindex.ro 

„Ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy Maros megyében és Marosvásárhelyen, illetve 

Kolozs megyében és Kolozsváron alelnök és alpolgármester, Szilágy, Bihar és Szatmár 

megyében alelnökünk lesz. Nagyváradon az alpolgármesteri tisztséget nem kaptuk meg, 

annak ellenére, hogy létezett egy előzetes megállapodás még a tavalyról, azonban ezt a 

megállapodást nem akarják betartani, mert kétharmados többségük van. 

Szatmárnémetiben sem lesz RMDSZ-es alpolgármester, mivel az USL-nek többsége van, 

nincs ránk szüksége, és ott még egyezség sem létezett. Brassóban az USL-vel megyeszinten 

lesz egyezség” - vázolta a tárgyalás eredményeit Kelemen Hunor. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64672
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64672
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64668
http://itthon.transindex.ro/?hir=29733
http://itthon.transindex.ro/?hir=29733
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Józsa Tibor lesz Marosvásárhely alpolgármestere 
2012. június 20. – transindex.ro 

Józsa Tibort jelöli alpolgármesternek a marosvásárhelyi RMDSZ frakciója. A vasarhely.ro 

szerint Lokodi Edit Emőkét, a Maros megyei tanács leköszönő elnökét jelöli a megyei 

önkormányzat alelnöki tisztségére az RMDSZ. A megyei tanács RMDSZ-frakciójának 

elnökévé Kelemen Mártont választották. 

 

Bukarest haladékot kapott a restitúciós törvénykezés átgondolására 
2012. június 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Új Magyar Szó 

Románia kilenc hónap haladékot kapott a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai 

Bíróságától restitúciós törvénykezésének felülvizsgálatára. A román államnak a 

kommunizmus ideje alatt elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását, valamint a volt 

tulajdonosok kárpótlását kell rendeznie a jogszabályban. Az eddigi jogi keretről Strasbourg 

megállapította, hogy nem működőképes, a nemzetközi bíróságon mintegy 2 400 romániai 

restitúciós ügy halmozódott fel. 

 

Elhalasztották az ítélethirdetést Nyirő József temetési engedélyének ügyében 
2012. június 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Június 27-ére halasztotta a Hargita Megyei Törvényszék az ítélethirdetést a Nyirő József 

hamvainak eltemetését engedélyező székelyudvarhelyi polgármesteri okmány ügyében. A 

tárgyaláson a felperes prefektusi hivatal képviselője nem jelent meg, csak az alperes 

székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal képviseltette magát. 

 

Polémia alakult ki a Magyar Polgári Pártról 
2012. június 20. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Szász Jenő, az MPP elnöke az MTI-nek elmondta: az elmúlt 22 évben Romániában 

egyetlen párt feloszlatását sem kezdeményezték, pedig tudomása szerint 38 olyan román 

párt létezik, amely nem teljesíti e törvényi feltételeket. Szász Jenő azt is megjegyezte: az 

MPP feloszlatásának a felvetése csupán „Kovács Péter vágyálmait tükrözi”. Úgy vélte, ha 

ezek után a főügyész kezdeményezné az MPP feloszlatását, világos lenne, hogy az RMDSZ 

áll az intézkedés hátterében. 

 

Új elnökséget választott a Néppárt csíkszeredai szervezete 
2012. június 20. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai szervezete kedden tisztújítással egybekötött 

kampányértékelő közgyűlést tartott Toró T. Tibor országos elnök jelenlétében. A Néppárt 

helyi szervezetének elnöke Soós Szabó Klára lett. Mint elhangzott, az új elnökség az 

elkövetkezőkben következetes, kitartó munkával, biztos alapokra kívánja helyezni a 

néppárt csíkszeredai szervezetét. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29736
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64671
http://itthon.transindex.ro/?hir=29738
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120978&cim=polemia_alakult_ki_a_magyar_polgari_partrol
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/uj-elnokseget-valasztott-a-neppart-csikszeredai-szervezete
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Antal és Szőke ismét alpolgármester lehet 
2012. június 20. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Antal Attila, és Szőke Domokos töltheti be az elkövetkező négy évben is a két 

alpolgármesteri tisztséget Csíkszeredában, az önkormányzati képviselő-testületben 

kétharmados többséget szerzett RMDSZ jelöltjeiként.  

 

Konferencia a kétnyelvűségről 
2012. június 20. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

A meghívottaknál lényegesen több szervező és újságíró jelent meg a kétnyelvűséget 

népszerűsíteni kívánó konferencián, melyet a Pro Európa Liga (PEL) és a kormány 

fennhatósága alá tartozó Etnikumközti Kapcsolatok Osztálya rendezett Marosvásárhelyen. 

 

Megújul a Bethlen-kollégium 
2012. június 21. – Új Magyar Szó 

A Bethlen Gábor Kollégium felújításáról szóló, mintegy 13 millió lej értékű kivitelezési 

szerződést írtak alá tegnap délelőtt a nagyenyedi polgármesteri hivatalban. A 

versenytárgyalást elnyerő gyulafehérvári cég hétfőtől hozzá is láthat a munkához. 

 

Célhámosok 
2012. június 21. – Gál Mária – Új Magyar Szó 

Gál Mária szerint “az egykoron még magát polgárinak, ma már néppártinak nevező csapat 

évek óta azt hangoztatja, értékelvű politizálást folytat az RMDSZ pragmatikus, 

hatalomorientált politikájával szemben. Végül is, nézőpont kérdése. Ha az az érték és az a 

cél, hogy Tündérkertben minden Tőkés László akarata szerint történjék, akkor bizony 

nagyon következetes ez a csapat, és bizony nagy akadály a kis székelyudvarhelyi, akinek 

esze ágában sincs leszállni arról a képzeletbeli trónról, amire épp mostani vádlói ültették”. 

 

Adrian Nastase börtönbe megy 
2012. június 21. - Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A román legfelsőbb bíróság befolyással való visszaélés miatt, két év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte Adrian Nastase romániai exkormányfőt. 2004-ben az elnöki 

kampányához gyűjtött pénzek körül alakultak ki gyanús ügyletek. Nem mellékesen ő volt a 

vezető tanára 2003-ban Victor Ponta aktuális miniszterelnöknek, akit jelenleg plágiummal 

vádolnak. 

 

Újabb botrányban érintett a Most-Híd 
2012. június 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Pravda napilap értesülése szerint Iveta Radičová miniszterelnök és az államfő sem tudta 

megakadályozni, hogy a Szlovák Földalap munkatársai gyanús földátruházásokat 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/antal-es-szoke-ismet-alpolgarmesterek-lehetnek
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/konferencia-a-ketnyelvusegrol
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/adrian_nastase_bortonbe_megy_.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120620102259/Telek-cserebere-Ujabb-botranyban-erintett-a-Most-Hid.html
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hajtsanak végre a restitúciós eljárás keretében. Az átruházások idején a Földalapot Eva 

Šimková vezette, helyettese Juraj Gál volt, mindketten a Most-Híd jelöltjei. Simon Zsolt 

egykori földművelési miniszter nem tud magyarázatot adni a történtekre. 

 

Mit tartalmaz majd a szlovákiai magyar minimum? 
2012. június 20. – Felvidék Ma 

Lényegében egy elvi nyilatkozat készül, nem pedig cselekvési program - mondta Öllös 

László a kisebbségi minimumnak nevezett dokumentummal kapcsolatban, melyről hétfőn 

az MKP-val és a Most-Híddal folytattak közös tárgyalást. Öllös, aki a Kerekasztal 

képviseletében jelen volt a tárgyaláson, elmondta, a Kerekasztal egy alapdokumentumot 

fogalmazott meg a hétfői tárgyalásra, melyet mindkét pártelnök jó kiindulási alapnak 

nevezett. 

 

Kishegyes: X. Vajdasági Szabadegyetem 
A szervezők június 27-éig várják az érdeklődők jelentkezését 

2012. június 20. – Vajdaság Ma 

Július 4. és 8. között szervezik meg Kishegyesen a X. Vajdasági Szabadegyetemet. A 

résztvevők jelentkezését június 27-ig várják. 

 

Végel László kapta a Konstantin Obradović-díjat 
2012. június 20. – Vajdaság Ma 

Végel László újvidéki írónak ítélték oda az emberi jogok kultúrájának fejlesztéséért járó 

Konstantin Obradović-díjat. A Konstantin Obradović Alapítvány indoklása szerint Végel a 

díjat a Szerbiában és az egész délkelet-európai régióban kifejtett, az interetnikus és 

interkulturális tolerancia és megértés fejlesztése terén végzett munkájáért kapta. 

 

Visszafordíthatatlan károk  
2012. június 21. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A napok múlásával úgy tűnik, hogy semmivel sem kerülünk közelebb a 

kormányalakításhoz. A gazdasági szakértők figyelmeztetésére, hogy mennyi pénzébe is 

kerül Szerbiának minden egyes kormány nélküli nap, valamint a másik figyelmeztetésre, 

hogy ha az új kormány nem hajtja végre a szükséges gazdasági és pénzügyi reformokat, 

akkor Szerbia a Görögországéhoz hasonló szakadékba zuhan. 

 

„Se híre, se hamva a partnereknek” 
2012. június 21. – Magyar Szó 

A Szerbiai Szocialista Párt még mindig nem válaszolt a Szerb Haladó Párt koalíciós 

tárgyalási meghívására – közölte szerdán Aleksandar Vučić, az SZHP ügyvezető elnöke, 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34467-mit-tartalmaz-majd-a-szlovakiai-magyar-minimum
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5020/Kishegyes-X-Vajdasagi-Szabadegyetem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13683/Vegel-Laszlo-kapta-a-Konstantin-Obradovic-dijat.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-21_Visszafordithatatlan_karok.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-21_Se_hire_se_hamva_a_partnereknek.xhtml
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hozzátéve, hogy nem is érti ezt, hiszen a párt nagyon kedvező és igazságos terveket, 

megoldásokat ajánlott fel az SZSZP-nek. 

 

Egy lépés előre, kettő hátra 
2012. június 21. - Németh András - HVG 

Az ukrán hatóságok lecserélték a magyar nyelvű várostáblákat Kárpátalján, Beregszász, 

Szürte és Téglás településeken. A hivatalos magyarázat szerint azért, hogy megkönnyítsék 

az EB-re érkező szurkolók tájékozódását. Kovács Miklós a KMKSZ elnöke nem tartja 

valószínűnek, hogy az EB után visszakerülnének a régi magyar nyelvű táblák. Nem ez az 

egyetlen magyarokat sújtó intézkedés Kárpátalján. Legutóbb a választókerületek átszabása 

borzolta a kedélyeket. Ezzel a döntéssel ugyanis megszűnt az egyetlen magyar többségű 

körzet és a magyarok aránya az új határok tekintetében nem éri el az egyharmadot. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. június 21-i számában olvasható.) 

 

Hadik-szálak is összekötik a két térséget 
2012. június 20. – Tomka Tibor – Népújság 

Potápi Árpád János, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke Bonyhád környéki 

polgármesterek kíséretében érkezett múlt héten Lendvára. Elsőként Horváth Ferenc, az 

MMÖNK elnöke fogadta a vendégeket, akik a templomtéri Szent István szobornál rótták le 

tiszteletüket államalapító királyunk előtt. 

 

Kárpát-medencei összefogás Somlószőlősön 
2012. június 20. – Abraham Klaudia - Népújság 

A nemzeti összetartozás napját tartották meg Somlószőlősön június 17-én a helybeli 

önkormányzat kezdeményezésére. Az összetartozás jelképeként ünnepi keretek között 

együttműködési megállapodást kötött öt Kárpát-medencei település. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4567:hadik-szalak-is-oesszekoetik-a-ket-terseget&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4575:karpat-medencei-oesszefogas-somloszlsoen&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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