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Az egyetemes magyarságot kell megerősíteni 
2012. június 26. – MTI, Magyar Nemzet Online, hirado.hu 

A miniszterelnök-helyettes szerint a magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha 

nemcsak az anyaországi, hanem az egyetemes magyarságot is sikerül megerősíteni. 

Semjén Zsolt a Lakiteleki Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának több száz 

hallgatója előtt kedden azt mondta: ”az a küldetésünk, hogy megharcoljunk minden 

magyarért”. 

 

Semjén: Méltó emléket kell állítani a magyarság mártírjainak 
2012. június 26. – MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma, Kárpátalja Ma 

Méltó emléket kell állítani a magyarság mártírjainak – jelentette ki Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes az észak-bácskai Martonoson az 1944-ben meggyilkolt Werner 

Mihály apátplébános emlékhelyének felavatásakor. Dokumentálni kell a magyarság 

kálváriáját, üldöztetését, a Délvidéken legyilkolt vagy a Duna-deltába hurcolt magyarok 

történetét, bemutatni a szülőföldjükről elüldözött felvidéki, a málenkij robotra elvitt 

kárpátaljai magyarság sorsát – mondta a politikus. 

 

Paška élesen tiltakozik a magyar bizottság komáromi ülése ellen 
2012. június 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Pavol Paška házelnök élesen bírálta, hogy szerdán Komáromban tart kihelyezett ülést a 

magyar parlament nemzeti összetartozás bizottsága. Levelet ír magyar partnerének, Kövér 

Lászlónak, melyben magyarázatot követel, s emellett kéri, hogy partnere biztosítsa: 

kapcsolataik kölcsönös tiszteleten alapulnak majd. Paška beszélt a helyzetről Bugár 

Bélával, a Híd elnökével is, akinek reakciója elmondása szerint „teljesen normális volt, 

nem értett egyet a magyar bizottság kihelyezett ülésével”. A magyar Külügyminisztérium 

nem kívánja kommentálni Pavol Paška tiltakozását, és a bizottság kapcsolattartását a 

határon túli magyarsággal természetesnek tartja. 

 

Selye János Egyetemből Selye János Főiskola? 
2012. június 26. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó 

Az oktatási minisztérium szerint három felsőoktatási intézmény, köztük a Selye János 

Egyetem nem teljesítette a komplex akkreditáció feltételeit, így nem lehetnek egyetemi 

rangú intézmények. A minisztérium ezért azt szeretné, hogy 2013 szeptemberétől ne 

használhassák nevükben az egyetem szót. 
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http://mno.hu/belfold/az-egyetemes-magyarsagot-kell-megerositeni-1086605
http://mno.hu/hatarontul/egy-honapig-vertek-es-kinoztak-oket-1086660
http://www.bumm.sk/70311/paska-elesen-tiltakozik-a-magyar-bizottsag-komaromi-ulese-ellen.html
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Lehet tanulni a külhoni fiatalságtól 
2012. június 27. - Pintér Balázs - Magyar Hírlap 

A Határtalanul! program keretében jutottak el az újszászi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola diákjai. A iskola Székelyföldre utaztak el, ahol ráéreztek a néphagyományok ízére 

olyannyira, hogy ősztől néptáncszakkört szeretnének indítani az iskolában. Hájerné Kiss 

Ágnes szerint annak az élménynek köszönhető ez az elhatározás, hogy a csíksomortáni 

szálláshelyükön rendezett táncházban nem idős nénik és bácsik zenéltek, hanem velük 

egykorú fiatalok és kamaszként maguk tapasztalhattak meg olyan dolgokat, amikről 

korábban csak hallottak. 

 

Kelemen Hunor: csak a magyar közösség érdekeit fogjuk figyelembe venni 
2012. június 26. – Erdély Ma, Duna Tv 

Azt mondhatjuk, hogy nekünk 2012-ben ez a választás egy sikeres választás volt, majdnem 

87 százalékban az erdélyi magyar emberek azt a felelősséget, hogy az önkormányzatokat 

vezessük, ránk bízták, és nekünk eszerint kell politizálnunk és a közösség érdekeit fogjuk 

figyelembe venni. Sem a demokrata párt, sem az USL érdekeit nem fogjuk soha figyelembe 

venni, csak a magyar közösségnek az érdekeit – mondta Kelemen Hunor. 

 

Füzes: az autonómia az egyetlen megoldás 
2012. június 26. – realitatea.net 

Füzes Oszkár magyar nagykövet a NewsIn-nek elmondta: „Románia szuverenitása és a 

magyarok önkormányzáshoz való joga között az autonómia az egyetlen jó 

kompromisszumos megoldás. Kár lenne, ha a kisebbségi törvény elfogadásra kerülő 

formája nem írna elő kulturális autonómiát, amint azt a román kormányfő előzetesen 

nyilatkozta. Székelyföldön, ahol a magyarok többségben vannak, területi autonómia, a más 

területeken élők esetében pedig kulturális autonómia kellene”. 

 

Hantz Péter az EP petíciós bizottságához fordult a MOGYE-s plágiumügyben 
2012. június 26. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika  

Hantz Péter az év elején plagizálással vádolta meg a MOGYE vezetőségének több tagját. 

„Mivel beadványomra semmilyen válasz nem érkezett, és a tetteseket sem vonták 

felelősségre, az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, valamint Geoghean-Quinn 

tudományért és innovációért felelős európai biztoshoz fordultam” - írja Hantz, aki ezzel 

egyidőben, plagizálás gyanújával feljelentést tett Azamfirei rektor ellen. 

 

A magyar nagykövet aggódik az oktatási törvény módosítása miatt 
2012. június 26. – ziare.com 

Andrei Marga külügyminiszter nyilatkozatával kapcsolatosan, miszerint „nincs ok a 

romániai kisebbségek sorsa miatti aggodalomra,” Füzes Oszkár magyar nagykövet azt 
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http://www.magyarhirlap.hu/hatter/lehet_tanulni_a_kulhoni_fiatalsagtol.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121413&cim=kelemen_hunor_csak_a_magyar_kozosseg_erdekeit_fogjuk_figyelembe_venni_video
http://www.realitatea.net/ambasadorul-ungariei-autonomia-e-singura-solutie-de-compromis-o-vom-ob-ine_955701.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=29796
http://www.ziare.com/politica/maghiari/bogdan-diaconu-ambasadorul-ungar-ataca-stabilitatea-din-romania-1175045
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mondta: „Ő azt gondolja, hogy nincs. Mi azt, hogy van”. Füzes nem érti, hogy a MOGYE 

ügyében miért okoz problémát a 21. században az, ha a magyarok magyarul, a románok 

meg románul tanulnak. Elmondta továbbá, hogy információi szerint a román kormány 

törölni akarja a történelem és a földrajz anyanyelven való oktatásához való jogra 

vonatkozó részt a törvényből. 

 

Mit hoz a közeljövő az RMDSZ, az MPP és az EMNP számára? 
2012. június 26. – transindex.ro 

A választások eredményeit értékelő politológusok szerint fordulat várható az RMDSZ-ben, 

amely a parlament helyett az önkormányzatokat, azok lehetőségeit helyezi majd 

középpontba. Az EMNP-nek és az MPP-nek nincs más alternatívája, mint indulni a 

parlamenti választásokon. 

 

Szász Jenő visszalépett 
2012. június 26. – Pál Gábor – szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt elnöke úgy döntött, lemond tanácsosi tisztségéről, inkább az 

országos politikában fejti ki tevékenységét. „Nem kívánok részt venni a helyi politikában. 

Azért is jutottam erre a következtetésre, mert lassan két hét eltelt a választások óta, 

mérlegeljük, hogy gyakorlatilag mi történt egész Székelyföldön, és lélektanilag azt látom, 

hogy az Ungureanu-kabinet bukása nem jött jól az erdélyi magyar ellenzéknek, az 

RMDSZ-szel szemben álló ellenzéknek” – fejtette ki Szász Jenő. Szerinte az EMNP „gyilkos 

politikát” folytatott, ugyanis a jobboldal megoszlott. 

 

Dorin Florea nem hajlandó együtt dolgozni új alpolgármestereivel 
2012. június 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhely újraválasztott polgármestere az alpolgármesterek első munkanapján 

alpári stílusban közölte velük, hogy nem tart igényt munkájukra, illetve nem biztosít nekik 

irodát az intézmény központi székházában – olvasható a marosvásárhelyi RMDSZ 

sajtóközleményében. Dorin Florea kijelentette, a továbbiakban is korábbi két 

alpolgármesterével, Csegzi Sándorral és Claudiu Maiorral, immár mint személyes 

tanácsadóival fog dolgozni. 

 

Megalakult Székelyudvarhely képviselő-testülete 
2012. június 26. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Kedden beiktatták Székelyudvarhely újonnan megválasztott képviselőit, a tanácstagok 

mellett pedig a város polgármestereként újraválasztott Bunta Levente is letette esküjét. 

Bunta köszönőbeszédében úgy fogalmazott: „A munka feltételei adottak, sikerre vagyunk 

ítélve”. 
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Több százezer lejjel károsíthatta meg a Rácz-adminisztráció Kézdit 
2012. június 26. – transindex.ro 

Egy számvevőszéki dokumentum került a Székely Hírmondóhoz, amely az MPP-s volt 

polgármester idején történt visszaélésekre világít rá. Bokor Tibor polgármester szerint 

Rácz büntetőjogi felelőssége is felmerül. 

 

Szemben a népakarattal 
2012. június 27. – Krónika 

A helyhatósági megmérettetésen megválasztott öt RMDSZ-es tanácsos kizárásával, a 

tulipános listán utánuk következő jelöltek mandátumának igazolásával alakult meg tegnap 

Szentegyháza képviselő-testülete. A mandátumuktól megfosztott képviselők fontolgatják, 

hogy jogorvoslatért fordulnak. 

 

Tőkés Katót javasolja 
2012. június 27. – Krónika, Szabadság 

Kató Béla református lelkipásztort, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-

helyettesét és főjegyzőjét jelölte idén Tőkés László az Európai Polgári Díjra. Az európai 

parlamenti képviselő felterjesztésében hangsúlyozta, Kató Béla 1990-ben elsők között 

ismerte fel az egyház társadalmi szerepvállalását. 

 

Nem oszlatják fel a Magyar Polgári Pártot 
2012. június 27. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Nem kezdeményezte a bukaresti főügyészség a Magyar Polgári Párt feloszlatását – 

tartalmazza a nyomozó hatóság által a Krónika írásban feltett kérdéseire küldött 

válaszlevél. A Szász Jenő vezette alakulat esetleges megszüntethetőségének lehetőségét 

Kovács Péter RMDSZ-főtitkár vetette fel, hivatkozva a párttörvény előírásaira, miszerint 

egy párt törölhető a politikai alakulatok jegyzékéből, ha két egymást követő 

megmérettetésen nem szerez országos szinten legkevesebb 50 ezer szavazatot a megyei és 

helyi tanácsosi, valamint a szenátusi és parlamenti jelöltlistáján. 

 

Demeter marad a rádió élén 
2012. június 27. – Új Magyar Szó, Krónika, Szabadság 

Bizalmat szavazott a parlament tegnap Demeter Andrásnak, aki két éve a román 

közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatója. 

 

Temetni jöttem... 
2012. június 27. – Gál Mária – Új Magyar Szó 

Gál Mária az ÚMSZ véleményrovatában arról ír, hogy „látszólag egy erdélyi magyar, 

egyszer már hamvaiból feltámadt napilap nyomtatott változatát temetjük. Azt az 

orgánumot, amelybe az utolsó, brutusi tőrt a budapesti nemzeti kormány szúrta. 

Kulturáltan, nem hentes módra. A célpont nem az Új Magyar Szó volt, a lap csak járulékos 
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áldozat. Azt a tőrt a budapesti akaratnak behódolni képtelen RMDSZ-nek, az Erdélyi 

Másképpen Gondolkodásnak szánták”. 

 

Demeter: készül az egész napos magyar adás 
2012. június 27. – Új Magyar Szó 

Az egész napos magyar nyelvű rádióadás tervéről Demeter András elmondta, hogy a 

marosvásárhelyi és a kolozsvári területi stúdió román és magyar nyelvű adását 

szétválasztják, így Marosvásárhelyen és Kolozsváron is lesz egész napos magyar nyelvű 

adás. 

 

Újabb visszalépés 
2012. június 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MKP felháborodással értesült arról, hogy Dušan Čaplovič oktatási miniszter elkészítette 

a komáromi Selye János Egyetem leminősítéséről szóló törvénytervezetét. Közleményük 

szerint a Fico által megígért, a nemzetiségek helyzetét illető status quo második 

alkalommal sérül nagyon súlyosan: a kisebbségekért felelős kormányalelnök és annak 

hivatala megszüntetése után a kormány drasztikus módon beavatkozik a magyar nyelvű 

felsőoktatási képzésbe. 

 

Megoldás születhet a vasúti táblák ügyében 
2012. június 26. – bumm.sk, Új Szó 

A vasúti megállóhelyek kisebbségi nyelvű feliratairól egyeztetett A. Nagy László kisebbségi 

kormánybiztos a Szlovák Államvasutak és a közlekedési minisztérium illetékeseivel. A 

tárgyaláson egy munkacsoport létrehozásában állapodtak meg, mely hamarosan 

kidolgozza a kisebbségi nyelvhasználati törvényt és a közlekedési törvényt érintő 

módosításokat, melyek majd lehetővé teszik a vasúti állomások kisebbségi nyelvű 

feliratainak kihelyezését. 

 

Az MKP elutasítja a vasúti szárnyvonalak megszüntetését 
2012. június 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártja messzemenően elutasítja a kormány tervét, mely szerint további 

vasúti szárnyvonalak megszüntetésére kerülne sor. A párt szerint az egyébként is rossz 

gazdasági helyzetben lévő déli régiók lakosai számára nagy csapást jelent az elképzelés. 

 

Oktatásügyi egyeztetés a Híd központi irodájában 
2012. június 26. – bumm.sk, Új Szó 

Érsek Árpád, a parlament oktatásügyi bizottságának tagja és Ožvald Erzsébet, a Híd 

oktatásügyi szakembere találkozóra hívták a szlovákiai magyar alap-, közép- és 
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7 

magániskolák igazgatóit. A találkozó központi témája a közoktatásügyi törvény 

nemzetiségi oktatásról szóló fejezete volt. 

 

Dačić (állítólag) döntött: a haladókkal alakít kormányt 
2012. június 27. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Nem hivatalos értesülések szerint Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke egy kedd 

délutáni, pártok közötti megbeszélés során kijelentette: végleg eldöntötte, hogy a 

haladókkal és a Szerbiai Egyesült Régiók pártuniójával alakítja meg a hatalmi koalíciót. 

 

A belgrádi forgatókönyvön múlik minden 
2012. június 26. – Magyar Szó 

Eredetileg mára tervezték a Tartományi Képviselőház új összetételének második ülését, 

melyen már a tartományi kormány tagjairól kellett volna dönteniük a képviselőknek. 

Ehhez azonban arra lett volna szükség, hogy mára a kormány létrehozását szavatoló 

parlamenti többség is definiálódjon. Tény az, hogy a Demokrata Pártnak nem lesz 

különösebben nehéz dolga a többség bebiztosításával tartományi szinten, hiszen a 

választások során elnyerték a mandátumok csaknem felét. Nem ez a helyzet viszont a 

köztársaság szintjén, ahol a politikai fordulat sem kizárt. 

 

Megnyílik a szabadkai gimnáziumban az általános szak 
2012. június 27. - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) közleményben tudatta, hogy a szabadkai Svetozar 

Markovic Gimnázium általános szaka magyar nyelven meg fog nyílni a 2012/2012-as 

tanévben. Ezért arra kéri a szülőket, hogy a szakokra történő feliratkozáskor éljenek a 

lehetőséggel és tüntessék fel igényüket az általános szakra vonatkozóan. 

 

Örülnek, ha segíthetnek 
2012. június 27. - Lakatos János - Magyar Szó 

A szegedi Kisrigó-Fészek Alapítvány szakemberei egynapos képzést tartottak Topolyán. Az 

alapítvány önkéntesei az inkluzív oktatásról tartottak előadást a helyi óvónőknek. Az 

egynapos konferencián egy gyógypedagógus és két fejlesztő óvónő elméleti és gyakorlati 

tanácsokat, valamint a neveléssel kapcsolatos hasznos információkat osztott meg a 

topolyai óvónőkkel. 

 

Negyven vajdasági támogatott 
2012. június 27. - Magyar Szó 

Közzétették az „Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő 

kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására” 

elnevezésű pályázat nyerteseinek listáját. A pályázatot kiíró Oktatáskutató és Fejlesztő 
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Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő a vajdasági pályázók részére 34 ösztöndíj 

keretszámot állapított meg, majd azt 2012. május elején a szlovákiai keretből fennmaradó 

hat fővel kiegészítette, így az ösztöndíjban részesülők végleges létszáma Vajdaságban 40 

fő. A támogatás összege fejenként 100 000 forint. 

 

Szűken mérik az állampolgárságot 
2012. június 27. - volksgruppen.orf.at 

Ausztriában tavaly 7.990 külföldit regisztráltak. 2011-ben 20 év óta a legkevesebben 

kaptak állampolgárságot. Ez 20 százalékkal marad el a 2008-astól is, amikor 10 268-an 

lehettek osztrákok. A rekord évben, 2003-ban több mint 45 ezren kapták meg az osztrák 

állampolgárságot. Az új állampolgárok döntő többsége a balkáni államokból származik. Az 

ausztriai zöld párt élesen bírálja a kormány, amely szerinte diszkriminálja a hosszú évek 

óta Ausztriában élő külföldieket, és a hatóságok legkülönfélébb ürügyekkel nehezítik meg, 

vagy utasítják el az állampolgársági kérelmeket. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/167241/
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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 
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www.hirszerzo.hu   
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