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Havi 50 ezer forintra pályázhatnak 
2012. június 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megjelent a külhoni magyar joghallgatóknak szóló Szász Pál-ösztöndíjpályázat felhívása, a 

jelentkezéseket július 20-ig lehet benyújtani. A nemzetpolitikai államtitkárság csütörtöki 

közleményében kifejtette: a havi ötvenezer forintos ösztöndíjban 25-en részesülhetnek 

majd. Tízen Erdélyből, öten a Felvidékről, hárman-hárman a Vajdaságból és Kárpátaljáról, 

két-két hallgató pedig Szlovéniából és Horvátországból nyerheti el a támogatást. 

 

Szász Jenő felajánlotta lemondását az MPP éléről 
2012. június 21. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A helyhatósági választásokon elért gyenge eredmények miatt felajánlotta lemondását a 

Magyar Polgári Párt (MPP) elnöki tisztségéről Szász Jenő. A politikus lemondását a 

szervezet elnöksége nem fogadta el, azzal azonban egyetértettek, hogy mielőbb össze kell 

hívni az alakulat Országos Tanácsát. Az MPP tájékoztatása szerint a párt megújulása csakis 

új emberek bevonásával, az alapok újraszervezésével kezdődhet, ezért az alapszervezetek 

szintjétől sort kell keríteni a tisztújításokra. 

 

Öngyilkosságot kísérelt meg Adrian Nastase 
2012. június 21. – MTI, MNO, Népszabadság, hvg.hu, Origo, Index, Népszava 
Öngyilkosságot kísérelt meg június 20-án késő este a két év letöltendő börtönbüntetésre 

ítélt Adrian Nastase volt román miniszterelnök, amikor a rendőrök be akarták kísérni a 

fogdába – közölték román ügyészségi források. A román legfelsőbb bíróság – megerősítve 

az első fokon hozott ítéletet – jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a volt 

miniszterelnököt, akit befolyással való visszaélésben talált bűnösnek. A vád szerint 

Nastase illegálisan gyűjtött pénzt 2004-es választási kampányához vállalkozóktól és 

magánszemélyektől. 

 

Horváth Annát javasolja a kolozsvári alpolgármesteri tisztségre az RMDSZ 
2012. június 21. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A kolozsvári kerületi elnökök és a Megyei Állandó Tanács döntése alapján Horváth Anna 

kolozsvári városi tanácsost javasolja a Kolozs Megyei RMDSZ az alpolgármesteri tisztségre 

- mondta el Máté András Levente. A szövetség Kolozs megyei elnöke hozzátette, a délelőtt 

folyamán tárgyalnak a helyi PDL-vel. A helyi RMDSZ várhatóan többséget alkot Kolozsvár 

helyi tanácsában a demokrata-liberális tanácsosokkal. 

 

Kézdivásárhely: beiktatták Bokor Tibort és csapatát 
2012. június 21. – transindex.ro, Krónika 

Csütörtök reggel 9 órákor Codrin Munteanu, Kovászna megye prefektusa és Tamás Sándor 

tanácselnök jelenlétében letette a hivatali esküt Bokor Tibor, Kézdivásárhely új 
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polgármestere és az új városi tanács tagjai. A következő négy évben Derzsi Gyula lesz a 

város alpolgármestere, személyével a két másik párt, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi 

Magyar Néppárt tanácsosai is egyetértettek. 

 

Kolozs megye tanácsába Vákár Istvánt jelöli alelnöknek az RMDSZ 
2012. június 21. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Vákár Istvánt és a Horváth Annát jelölik a Kolozs Megyei Tanács alelnöki tisztségére 

illetve Kolozsvár alpolgármesterének - döntött az RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsa. 

Máté András megyei RMDSZ-elnök elmondta, az USL-vel a megyei képviselő-testületben 

szövetkeznének. 

 

Az RMDSZ és az USL megegyezett Bihar megyében 
2012. június 21. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Egyezség alakult ki Bihar megyében a kormánypárti koalíció és az RMDSZ között – közölte 

Cornel Popa, a Szociálliberális Szövetség megyei elnökjelöltje. A tavaly kötött egyezség 

értelmében járnak el a felek annak ellenére, hogy a koalíciónak megvan a szükséges 

többsége a testületben. Kiss Sándor, a szövetség listavezetője értékelte a partnerek etikus 

magatartását és hozzátette: reméli, hogy Bihar megye legtöbb településén sikerül 

kialakítani a hatékony együttműködés kereteit. 

 

Józsa Tibor az RMDSZ alpolgármester-jelöltje – a választmány is alig ismeri 
2012. június 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Józsa Tibort, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal volt részlegigazgatóját javasolja 

alpolgármesternek az RMDSZ frakciója – döntött az RMDSZ marosvásárhelyi 

választmánya. A jelenlevők úgy érezték: a jelöltet ismét „lenyomták a torkukon”. 

 

Tulipános kudarc Váradon 
2012. június 22. – Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Tizenhat év után először nincs magyar alpolgármestere Nagyváradnak, a tanács alakuló 

ülésén egy PSD-s és egy PNL-s helyettest választottak Biró Rozália helyére. A következő 

négy évben nem lesz magyar tagja a városvezetésnek Szatmárnémetiben sem. 

 

Felráznák a nagybányai magyarságot 
2012. június 22. – Krónika 

Megoszlik a nagybányai magyarok véleménye az Új kiáltó szó kapcsán: van, aki feltétel 

nélkül támogatja, azonban olyanok is akadnak, akikben ellenérzést váltott ki a nagybányai 

és bányavidéki civil, politikai élet képviselőinek, egyházfőknek, pedagógusoknak az ott élő 

magyarsághoz intézett felhívása. A Krónika múlt heti Szempont mellékletében 

megjelentetett kiáltvány a többségi román nemzetbe való beolvadás veszélyeire, a magyar 

oktatás elsorvadására, a magyarság asszimilációjára hívja fel a figyelmet. 
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Most pszichológushoz küldték Malina Hedviget 
2012. június 21. – Vrabec Mária – Új Szó 

Legújabban  pszichológushoz  küldi Malina Hedviget a főügyészség.  Miután a 

pszichiáterek, akiknél június 5-én járt, megállapították, hogy a feltett kérdések  nagy része 

nem az ő szakterületükhöz tartozik, a vádhatóság pszichológus orvos szakértőt kért fel 

Hedvig hat évvel ezelőtti személyiségjegyeinek megállapítására. 

 
Felhívás a nemzet kenyere ünnepére 
2012. június 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Idén is várják a dél-szlovákiai gazdák, önkormányzatok búzaadományait, melyből a 

Nemzet Kenyere Ünnepén az összetartozást jelképező pékárut sütnek, s az eladásából 

befolyó összeget jótékony célra ajánlják fel - közölte Őry Péter MKP-alelnök felhívásában. 

 

Pártpreferenciák - Némileg gyengült a Smer 
2012. június 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Focus közvélemény-kutatása szerint egy most tartandó választáson a kormányzó Smer a 

szavazatok 42,3 százalékát szerezné meg. A Most-Híd 7,4 százalékot, a Magyar Koalíció 

Pártja (MKP) 3,2 százalékra számíthatna. 

 

Bicikliút épül Komárom és Gúta közt, valamint a Monostori Erődnél 
2012. június 21. – bumm.sk 

Kerékpárút épülhet uniós támogatással Észak-Komárom és Gúta között, mintegy 17 

kilométer hosszan. A dél-komáromi Monostori Erőd körül 2 kilométeres szakaszt építenek 

ki, mely az Eurovelo 6 kerékpárútra kapcsolódik. 

 

Szlovák és magyar katolikus rádiók együttműködése 
2012. június 21. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

A barátság hullámhosszán elnevezéssel a következő 15 hónapban programokat cserél, 

illetve közös kiadványokat jelentet meg az egri központú Szent István Rádió, illetve a 

besztercebányai Radio Lumen, az Európai Regionális Fejlesztési Alap közel 200 ezer eurós 

támogatásával. 

 

Topolya: Újabb halasztás 
2012. június 21. – Vajdaság Ma 

Csütörtökön sem folytatták a községi képviselő-testület alakuló ülését. A Topolyai Községi 

Képviselő-testület alakuló ülése június 8-án megszakadt. Miután a képviselők letették az 
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esküt, az elnöklő szünetet rendelt el, annak letelte után pedig a testület 

határozatképtelenné vált, mivel nem tért vissza elegendő számú képviselő a terembe. 

 

Senki sem tudja, mikor lesz új kormány 
2012. június 21. – Vajdaság Ma 

Szerbiában jelenleg senki sem tudja teljes biztonsággal kijelenteni, mikor alakul meg az új 

kormány és ki fogja majd alkotni, jelentette ki Dragan Đilas, a Demokrata Párt 

elnökhelyettese, s hozzátette, reméli, hogy a kormányalakító Boris Tadić, a DS elnöke lesz. 

 
Folytatódnak a kormányalakítási találgatások  
2012. június 22. – Magyar Szó 

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt ügyvezető elnöke csütörtökön ismét koalíciós 

tárgyalásokra hívta a Szerbiai Szocialista Pártot. A Demokrata Párt köré tömörülő 

kormány nem lenne hosszú életű, fejtette ki Vučić. Ha mégis a DP alakítja meg a 

kormányt, akkor azt néhány hónap alatt megdöntjük – nyilatkozta Vučić. 

 

„Szerbia európai arculatát képviseltük” 
2012. június 22. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Június 22-én, pénteken tartja meg alakuló ülését az új összetételű Tartományi 

Képviselőház. Hitelesítik a képviselők mandátumait, létrehozzák a képviselőcsoportokat, 

megválasztják a ház új elnökét és hat alelnökét, kinevezik a parlamenti testületek tagjait és 

vezetőit, valamint az új titkárt is. Egeresi Sándor , a parlament leköszönő elnöke közölte: 

meggyőződése, hogy Pásztor István kiváló folytatója lesz a megkezdett munkának a 

következő négy évben.  

 

In memoriam Soós Kálmán 
2012. június 21. – Kárpátalja 

Június 14-én lett volna 50 éves Soós Kálmán történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola egy éve elhunyt rektora. Emléke előtt egy tanulmánykötettel tisztelgett a 

főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke, valamint az általa alapított 

Lehoczky Tivadar Intézet. 

 
„Hogy a magyar nemzet gyarapodó közösség legyen” 
2012. június 21. – Kárpátalja 

2012 a külhoni magyar óvodák éve, melynek jegyében a legfrissebb magyarországi 

módszertani segédanyagokkal, valamint a pedagógusok továbbképzésével nyújtanak 

segítséget a gyermekintézményeknek. A program keretében 23 határon túli (ezen belül 

négy kárpátaljai) magyar vagy részben magyar nyelvű óvodát keresett fel a Csillagszemű 
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Gyermektáncegyüttes vezetője, köztük – június 18-án – a Nagyszőlősi Szent József Római 

Katolikus Óvodát is, táncházakat tartva az intézményekben. 

 

Felhívás magyarlincselésre 
2012. június 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A magyarok lincselésére szólított fel az ukrán–angol futballmeccset követően az egyik 

ukrán nyelvű megyei honlap kommentelője. A szövegben meg van nevezve a konkrét hely 

és időpont, valamint számos ismert kárpátaljai magyar közéleti személyiség neve is fel van 

sorolva. 

 

Kárpátalja – a kísérleti nyúl 
2012. június 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Budapesten tartott sajtótájékoztatót Gajdos István, az UMDSZ elnöke és Szabó Vilmos, az 

MSZP országgyűlési képviselője. Gajdos szerint „a most regnáló magyar kormányról sok 

mindent el lehet mondani. Azt viszont nem, hogy az általuk meghirdetett elv szerint jár el 

– azaz nincsenek „A” és „B” kategóriás magyarok, hanem minden határon túlinak egyenlő 

jogok járnak. Az UMDSZ és több tízezres tagsága, szimpatizánsa ugyanis az eltelt két 

esztendő alatt megbizonyosodott arról, hogyan lehet az embereket üldözni, lejáratni, 

megalázni.” 

 

Újabb kitüntetés Lábadi Károlynak 
2012. június 21. – ÚMKÚ 

A gödöllői Szent István Egyetem Lábadi Károlyt, a drávaszögi magyarság múltjának és 

hagyományainak lelkes kutatóját több évtizedes kiemelkedő oktatói-kutatói és 

nevelőmunkája elismeréseként Doby Géza-díjban részesítette. 

 

Tanulmány a nemzetiségi hovatartozásról és a nyelvhasználatról 
2012. június 21. – RTV Slovenija Hidak 

Szerdán Ljubljanában ülésezett a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága, amelyen a 

két őshonos nemzetiségi közösség nemzeti hovatartozásáról és nyelvhasználatáról szóló 

tanulmány elkészítéséről tárgyaltak.  
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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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