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Az első szakaszt sikerrel zárta a program 
2012. június 25. – MTI, Magyar Nemzet Online, Index.hu, hirado.hu 

Sikeresen zárult a 2012 a külhoni magyar óvodák éve program első szakasza, vont 

mérleget Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár hétfőn. A helyettes 

államtitkár összegzése szerint a Kárpát-medencei jó óvodapedagógiai gyakorlatokat 

bemutató körút 23 külhoni állomásán csaknem 1500 gyermekkel, szüleikkel és 

pedagógusokkal találkoztak. Olyan óvodákat is felkerestek, amelyekre eddig kevés 

figyelem jutott, emelte ki. 

 

Magyar alelnököt választottak a Kolozs, Maros és Szatmár megyei tanácsban 
2012. június 25. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI, 

Nyugati Jelen 

Korábbi elnökét, Lokodi Edit Emőkét választotta egyik alelnökévé hétfői ülésén a Maros 

Megyei Tanács. A Kolozs megyei önkormányzat Vákár István személyében választott új 

magyar alelnököt. A pénteken megalakult Szatmár megyei tanács egyik alelnöki 

tisztségébe az eddig tanácselnökként tevékenykedő RMDSZ-es Csehi Árpád került. 

 

Komáromban ülésezik a nemzeti összetartozás bizottsága 
2012. június 25. – bumm.sk 

Szerdán 9 órától Észak-Komáromban, a Selye János Egyetem Danubius Multifunkcionális 

Központjában kerül sor a magyar parlament nemzeti összetartozás bizottságának 

kihelyezett ülésére. 

 

Bugár és a magyarok hírneve 
2012. június 26. - Szabad Újság 

A Postimees című országos észt napilap interjút közölt Bugár Bélával „A magyarok rossz 

hírneve Magyarország hibája" címmel. Ebben a Most-Híd elnöke többek között a magyar 

kormány szemére veti a választójog kiterjesztését a határon túli magyarságra, és azt is, 

hogy mást mondanak otthon és megint mást külföldön. 

 

Határtalanul kirándulnak a magyar diákok 
2012. június 26. – Magyar Hírlap 

Nagy tömegeket mozgat meg a Kárpát-medencében a Határtalanul! program. Június 

elején a ferencvárosi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium hetedik 

évfolyamos tanulói és tanárai vettek részt egy ötnapos tanulmányúton a BGA Zrt. 

jóvoltából a Határtalanul! program keretében. A fővárosiak Sepsiszentgyörgyön 

testvériskolai kapcsolatot kötöttek a Váradi József Általános Iskolával, majd Kolozsváron 

megtisztították a Házsongárdi temetőben nyugvó legjelesebb magyarok sírját, és 

megkoszorúzták Kós Károly síremlékét. 
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Misovicz: a Külügyminisztérium fennakadások nélkül láthatja el a feladatait 
2012. június 25. – MTI 

Misovicz Tibor, a Külügyminisztérium gazdálkodási és igazgatási ügyekért felelős helyettes 

államtitkára a külügyi bizottság hétfői ülésén kijelentette, hogy a 2013. évi központi 

költségvetésről szóló törvényjavaslat biztosítja, hogy a tárca fennakadások nélkül 

végezhesse munkáját és lássa el a honosítási eljárás miatt megnövekedett számú feladatait. 

 

Semjén hallgat, a Fideszben morognak 
2012. június 26. - Csuhaj Ildikó - Népszabadság 

Kövér László megkapta az izraeli házelnök Reuven Rivlin levelét, melyben 

felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a magyar házelnök részt vett 

Nyirő József „nácibarát” író emlékére szervezett rendezvényen. A megkérdezett 

kormánypárti politikusok véleménye szerint Kövér Lászlónak felesleges volt egy ilyen 

diplomáciai és politikai botrányt előidézni. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nem 

kívánt kommentálni a Nyirő-ügyet, valamint az izraeli házelnök levelét. Azt azonban 

kiemelte, hogy tiszteletben kell tartani az erdélyi magyarság politikai akaratát. 

 

Nemzetért díjat kapott a csernátoni Haszmann egyesület 
2012. június 25. – Krónika 

A Csernátonban megtartott népművészeti konferencián adták át a hétvégén a Határokon 

Túli Magyarságért Alapítvány által létrehozott Nemzetért díjat a helyi Haszmann Pál 

Közművelődési Egyesületnek. Az idén alapított elismerést összesen 20 határon túli vagy 

magyarországi szervezetnek, személyiségnek ítélte oda az alapítvány a magyarság 

kultúrájáért végzett munkájuk elismeréseként. 

 

Borbély: az RMDSZ támogatja a kismamák juttatásainak visszaállítását 
2012. június 25. – transindex.ro 

„Az RMDSZ már az év elején javasolta a GYES-törvény módosítását és a gyereknevelési 

juttatás összegének növelését. Ennek értelmében a GYES összegét vissza kell állítani a 

megszorító intézkedések bevezetése előtti szintre: gyermeknevelési szabadság a gyermek 

két éves koráig igényelhető, a GYES összege, egységesen, az utolsó egy évi jövedelem 

átlagának 85%-ra áll vissza” – jelentette ki Borbély László. 

 

Bogdan Diaconu: Füzes Oszkár Románia területi stabilitását ássa alá 
2012. június 25. – transindex.ro, Krónika 

Füzes Oszkár az egész Európában elutasított magyar kormány parancsára támadja 

Románia stabilitását – fogalmaz közleményében Bogdan Diaconu. A PSD-s politikus 

szerint nem az autonómia, hanem a népek békés együttélése, és a román állam 
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szétdarabolására irányuló kísérleteknek a megdöntése jelenti a megoldást a magyar 

kisebbség számára. 

 

Mindenki azt mondja, győzött, de felhőtlenül csak Diaconescu örvendhet 
2012. június 25. – transindex.ro 

A Transindex és az Erdély FM kezdeményezte, a Jakabffy Elemér Alapítványnál tartott 

kerekasztal-beszélgetés témája a helyhatósági választások kiértékelése volt. A 

beszélgetésen Székely István, Bakk Miklós, Illyés Gergely politológusok és Zsigmond Csilla 

szociológus vettek részt, Balázsi-Pál Előd, a Transindex felelős szerkesztője moderált. A 

beszélgetés során a szakértők az RMDSZ, az MPP és az EMNP eredményeit értékelték, a 

romániai magyar pártok jövőjét latolgatták az eredmények függvényében. Szó esett a 

román pártok teljesítményéről, és az etnikai, valamint a hasznos szavazás jelentőségének 

mértékéről. 

 

Bács-Benke László: „rangravágyás nincs bennem” 
2012. június 25. – transindex.ro 

Az EMNP országosan két polgármesteri tisztséget szerzett a júniusi helyhatósági 

választásokon, mindkettőt Kovászna megyében. Maksa új, EMNP-s polgármestere a 

Besenyői-tó turisztikai vonzerejét növelné, és azt szeretné, hogy a tanács tóparti 

területéből ne más húzzon hasznot, hanem a közösség. 

 

„Megviccelte” a marosvásárhelyieket Nagy István 
2012. június 25. – Simon Virág – szekelyhon.ro, Krónika 

Valósnak bizonyultak azok a kampányban felröppent híresztelések, miszerint Nagy István 

nem fogja az RMDSZ és a marosvásárhelyi magyarság érdekeit képviselni a helyi 

önkormányzatban – bár elfogadta a tanácsosi lista első helyét, visszalép. 

 

Mielőtt elhallgat a magyar szó 
2012. június 26. – Ambrus Attila – Új Magyar Szó 

Ambrus Attila a külhoni magyar sajtó helyzetéről szólva kijelenti, hogy “az anyaországi 

pályázati lehetőségeknek különösen nagy a szerepük ott, ahol a reklámpiac bevételeiből 

nem remélhet túl nagy falatot egy-egy szerkesztőség, márpedig kisebbségben, szórványban 

ez a helyzet. Aránytalanságok jellemezték, jellemzik az anyaországi támogatásokat, s hogy 

ez erőteljesen torzítja a médiapiac helyzetét. Lojálisabb megközelítésre, kiszámíthatóságra, 

fenntartható tervezhetőségre kellene törekednie Budapestnek, ha egyszer elfogadja a 

nemzetmegtartás harmadik pilléreként a sajtót”. 
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Két körben zajlik az oktatási-nevelési támogatások elbírálása 
2012. június 25. – Felvidék Ma 

Június végéig bírálják el az oktatási-nevelési támogatások hiánytalanul beadott 

pályázatait, így a támogatást a Bethlen Gábor Alap valószínűleg csak a nyár folyamán 

utalja, a második elbírási kör sikeres pályázatai pedig ősszel kerülnek kifizetésre. A 

nevelési-, oktatási-, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra beérkezett pályázatok 

feldolgozása még folyamatban van. A hiánytalanul beadott pályázatok adatbázisát az 

SZMPSZ május 28-án továbbította a BGA Zrt-nek Budapestre. 

 

A Most-Híd a harmadik leggazdagabb párt 
2012. június 25. – SITA, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap  

A parlamenti képviselettel rendelkező szlovákiai pártok közül a leggazdagabb a kormányzó 

Smer, a baloldali pártot az SaS követi. A dobogó harmadik fokát Bugár Béla pártja, a Most-

Híd foglalja el 1,1 millió eurós vagyonnal. A vagyonjelentés szerint a Magyar Koalíció 

Pártjának (MKP) 867 ezer euró vagyona és 23 ezer euró adóssága volt az elmúlt évben. 

 

Az MKP a magyarság fogyására figyelmeztet 
2012. június 25. – Felvidék Ma 

Az MKP egy számlálót helyezett el a honlapján, mely a felvidéki magyarság lélekszámának 

csökkenésére figyelmezteti az oldalra látogatókat. A számláló naponta 17-tel csökken, az 

utóbbi két népszámlálás adatai alapján ugyanis naponta 17 magyarral él kevesebb 

Szlovákiában. 

 

Nyelvében él a nemzet 
2012. június 26. - NT - Szabad Újság 

Kétnyelvűség címmel kiállítást nyitottak a felvidéki Somorján a Fórum Intézet 

szervezésében, az önkormányzat támogatásával. Orosz Örs a kiállítás kurátora elmondta, 

hogy rengeteg anyagot gyűjtöttek össze, a vidéki magyar települések nyelvhasználati 

szokásairól. Hozzátette, külön öröm, hogy ezt a gyűjteményt egy állandó kiállítás 

keretében mutathatják be. 

 

Értékteremtés a gagyivilágban 
2012. június 26. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Dr. Havasi Jánossal az MTVA igazgatóhelyettesével a magyar közmédia határon túli 

különmegbízottjával készített interjú a Szabad Újság. Elmondása szerint a csatornák 

profiltisztítása miatt fordulhat elő, hogy az M1-ről eltűntek a külhoni magyarokat érintő 

műsorok, azonban a vezetőség felülvizsgálja a döntést és az ígéretek szerint már az őszi 

műsorrács összeállításakor figyelembe veszik a külhoni magyarok igényeit. Véleménye 

szerint szükség van az ősi magyar kultúra ápolására, azonban be kell mutatni azt is, hogy a 

határainkon túl is hasonló problémákkal küzdenek, mint hazánkban. 
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Nyári újságíró-iskola júliusban Tiszaszentmiklóson 
2012. június 24. – Vajdaság Ma 

Július 9. és 13. között szervezik meg Tiszaszentmiklóson, a helyi plébánián a Hét Nap, a 

Bánáti Újság és a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör hagyományos nyári újságíró-

iskoláját, amelyre idén is olyan vajdasági magyar középiskolás vagy egyetemista fiatalok 

jelentkezését várják a szervezők, akik érdeklődnek az újságírás iránt.  

 

Nagybecskerek: A VMSZ csak a DS-szel, a LSV-vel és az SPS-szel tárgyal 
2012. június 25. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség nagybecskereki városi szervezetének képviselői kizárólag a 

Demokrata Párttal, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával és a Szerbiai Szocialista Párt 

köré tömörülő koalícióval folytattak koalíciós tárgyalásokat. 

 

A Napló Kör első nyilvános szereplése 
2012. június 25. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Bódis cukrászdában tartotta meg vasárnap este első nyilvános fellépését az 

áprilisban Napló Kör néven alakult értelmiségi asztaltársaság. A csoportosulás három 

hónappal ezelőtti indulásakor azt a célt tűzte ki, hogy az egykori Napló hetilap 

szellemiségével összhangban véleményt nyilvánítson jelentős közéleti kérdéseinkről. 

 

Vajdaság jelképei összhangban vannak Szerbia Alkotmányával 
2012. június 25. – Vajdaság Ma 

A szerb alkotmánybíróság elvetette a Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek 

használatáról szóló határozat alkotmányellenességére és törvénytelenségére vonatkozó 

keresetet, közölte Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Pásztor 

sajtótájékoztatón mondta el, hogy az alkotmánybíróság döntését pénteken kapta kézhez, s 

ezt a dokumentumot rendkívül fontosnak tartja, mondván, ezzel véget ér „a gyanakvás 

időszaka”. 

 

Pásztor István átvette a tartományi házelnöki tisztséget Egeresi Sándortól 
2012. június 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi képviselőházban ma zajlott a képviselőházi elnöki tisztség átadás-átvétele 

Egeresi Sándor, illetve utódja, Pásztor István között, amivel a VMSZ elnöke formálisan is 

átvette ezt a posztot. 
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„Dinkić nélkül is lehet kormányt alakítani” 
2012. június 26. – Magyar Szó 

Bár a Szerbiai Egyesült Régiók pártunió a május 6-i köztársasági parlamenti választáson 

alig lépte át a választási küszöböt, a belgrádi sajtó az elmúlt néhány napban mégis úgy 

emlegeti a pártcsoportosulást, mint az opciót, amelytől a következő összetételű kormány 

megalakítása függ. 

 

Nincs többség Nagybecskereken  
2012. június 26. – Kecskés István – Magyar Szó 

Aleksandar Marton, a nagybecskereki városi képviselő-testület elnöke hétfőn elhalasztotta 

a helyi parlament szerdára bejelentett alakuló ülését, mivel a parlamenti pártok városi 

bizottságainak elnökei eddig nem tájékoztatták arról, hogy aláírták a koalíciós szerződést, 

illetve, hogy létrejött a hatalmi többség. Az ülés megtartásának tervezett új időpontja július 

6. 

 

Erdélyi írók Kárpátalján  
2012. június 25. – Kárpáti Igaz Szó 

A múlt héten újabb irodalmi karavánra került sor. Ezúttal az Erdélyi Magyar Írók 

Ligájának küldöttsége érkezett Kárpátaljára. A Beregszászi Járási Központosított 

Könyvtárban Varga Éva igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. A rendezvény moderátora 

Csordás László költő, az Együtt című folyóirat olvasószerkesztője volt, aki bemutatta Király 

Zoltán és Karácsonyi Zsolt erdélyi költőket. Szűkebb pátriánkat Vári Fábián László, Bakos 

Kiss Károly és Lőrincz P. Gabriella képviselte. 

 

Nyári tábor Bécsben 
2012. június 25. – Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület évente kétszer egy hetes tábort szervez magyar 

anyanyelvű, vagy magyar nyelvet tanuló gyermekeknek. A hagyományőrző nyári tábor 

2012. július 2-6. között lesz. 

 
 

 

 

  

Ő
rv

id
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-26_Dinkic_nelkul_is_lehet_kormanyt_alakitani.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-26_Nincs_tobbseg_Nagybecskereken.xhtml
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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.karpatinfo.net/
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/

