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Nem hagyják magára a magyar nemzetet 
2012. június 28. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Kisebbségi jogvédő intézet és alapítvány kezdi meg működését, amelynek célja, hogy a 

magyar nemzethez tartozók teljes körű jogvédelemben részesüljenek – jelentette be 

Semjén Zsolt. A cél megvalósítása érdekében 50 millió forintot különítettek el, mondta a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, aki megjegyezte: ennek az összegnek a 

többszöröse áll rendelkezésre, hiszen számos olyan szervezetet támogatnak a Bethlen 

Gábor Alapon keresztül, amely szintén foglalkozik a külhoni magyarok jogi segélyezésével, 

védelmével. 

 

Mindenütt csökkent a magyarság száma 
2012. június 29. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Minden járásban csökkent a magyarok száma és aránya. Különbség csak a fogyás 

mértékében mutatkozik. A magyarság csökkenésének mértéke mindössze három járásban 

maradt tíz százalék alatt. A 2011-es népszámlálás eredményeinek értelmezését ugyanakkor 

nehezíti az ismeretlen nemzetiségűek viszonylag nagy aránya is. 

 

Németh Zsolt bízik a párbeszéd fenntartásában Szlovákiával 
2012. június 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyarországnak a szomszédos államokkal kialakított kapcsolatait Szlovákia kivételével a 

kiegyensúlyozottság jellemezte az elmúlt években a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára szerint. Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában kifejtette: 

Pozsonnyal 2006 és 2010 között feszült volt a viszony, remélhetőleg azonban a Fico-

kormánnyal sikerül fenntartani az előző, Radičová-kabinet idején megindult párbeszédet.  

 

Budapest a temerini fiúk mellett áll 
2012. június 29. - Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

„A magyar kormány valamennyi lehetséges fórumon fellépett a temerini fiúk ügyében” – 

írta Navracsics Tibor nyílt válaszlevélben magyar közéleti személyiségek megjelent 

levelére, amelyben azt kérik, járjon közbe, hogy amnesztiát kapjanak az elítéltek. A 

miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, ezentúl is kiemelten kezelik a fiúk ügyét, ám a 

döntés a szerb félnél van, a jogszabályok szerint csak büntetésük felének letöltése után 

kaphatnak kegyelmet, de mivel ez már megvalósult, folyamatosan kérik Tomislav Nikolic 

elnöktől a kegyelmet.  
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http://mno.hu/belfold/nem-hagyjak-magara-a-magyar-nemzetet-1087306/
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/28/mindenutt-csokkent-a-magyarsag
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/34570-nemeth-zsolt-bizik-a-parbeszed-fenntartasaban-szlovakiaval
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/szocialista_kormanyfo_belgradban.html
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A kolozsvári zsinaton egyesül az erdélyi és a magyarországi unitárius egyház 
2012. június 28. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

A kolozsvári belvárosi unitárius templomban csütörtökön elkezdődött az erdélyi és a 

magyarországi unitárius egyház zsinatának együttes ülése, amelyen várhatóan kimondják 

a két egyház egyesülését.  

 

Kelemen szerint a 2008-as törvényt alkalmazzák az őszi parlamenti 
választásokon 
2012. június 28. – transindex.ro 

“A 2008-as választási rendszer életben van, senki nem törölte el, nem helyezték hatályon 

kívül, szerintünk aszerint kell megszervezni a 2012-es parlamenti választásokat” - 

jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arra reagálva, hogy az Alkotmánybíróság 

elutasította a tiszta választókerületes választási rendszer bevezetésére vonatkozó törvényt. 

 

Liberális jelöltet támogatott a néppárt Nagyborosnyón 
2012. június 28. – Erdély Ma 

Forró hangulatú gyűlést jósoltak, ennek ellenére nagyon csendesen zajlott a nagyborosnyói 

helyi tanács alakulása, az alpolgármester megválasztása. Az ülésen jelen volt Lőrincz 

Zsigmond orbaiszéki RMDSZ-elnök és Nemes Előd megyei EMNP-elnök is. A 

szavazatszámlálás után kiderült, Lőrincz Kálmán hét vokssal, a teljes RMDSZ-frakció 

támogatásával alpolgármester lesz Nagyborosnyón. Goga Attila hat voksot kapott, a roma 

származású liberális jelöltet támogatta az EMNP öt tanácstagja. 

 

Harc a néma társsal Bernády nevéért 
2012. június 28. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

A „néma társ” szerepébe bújtak a politikusok, a jegyző és a különféle bizottságok, 

amelyeknek az lenne a dolguk, hogy végrehajtsák a törvényben foglaltakat, és hosszas 

huzavona után átnevezzék végre a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolát – állítják 

a tanintézmény magyar ajkú gyerekeinek szülei, akik csupán porhintésnek vélik a tavaly 

decemberben megszavazott névváltoztatással kapcsolatos tanácsi határozatot. 

 

Nem kér a nemzeti rockból 
2012. június 29. – Bíró Blanka – Krónika 

Törvénymódosítást javasol Codrin Munteanu, Kovászna megye prefektusa, hogy 

betilthassa többek között a Székely Sziget elnevezésű rendezvényt. A prefektus a sajtónak 

kifejtette, azt szeretné elérni, hogy közpénzekből többé ne lehessen támogatni „szélsőséges 

vagy neorevizionista” rendezvényeket. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64961
http://itthon.transindex.ro/?hir=29818
http://itthon.transindex.ro/?hir=29818
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121636
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/harc-a-anema-tarssala-bernady-neveert
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64967
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Bukaresti interjú Mesterházy Attilával, a Magyar Szocialista Párt elnökével 
2012. június 29. – Új Magyar Szó 

Az európai szocialisták bukaresti találkozóján vett részt a héten Mesterházy Attila, a 

Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke, aki kihasználta az alkalmat, hogy találkozzon az 

RMDSZ vezetőivel: Kelemen Hunor szövetségi elnökkel és Markó Béla volt elnökkel. Az 

ÚMSZ pedig kihasználta az alkalmat, hogy interjút készítsen a magyarországi politikussal.  

 

Közlemény 
2012. június 29. – Új Magyar Szó 

A Scripta Kiadó Rt. döntése értelmében az Új Magyar Szó országos magyar napilap 2012. 

július 1-jétől szünetelteti nyomtatott változatának megjelentetését. A lapkiadó súlyos 

anyagi helyzete miatt kényszerült erre döntésre, amelyet ideiglenesnek tekint. 

 

SZKT a választások jegyében 
2012. június 29. – Új Magyar Szó 

A 2012-es parlamenti választásokkal kapcsolatos döntések meghozatala lesz a Szövetségi 

Képviselők Tanácsa (SZKT) vasárnapi ülésének egyik legfontosabb vitapontja. Amint azt 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elmondta, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartandó 

találkozót a Szövetségi Egyeztető Tanács (SZET) kerekasztal-beszélgetése előzi majd meg. 

 

Ponta lemond, ha kiderül a plágium 
2012. június 28. - MTI, Erdély Ma 

Victor Ponta az El Pais spanyol lapnak adott interjújában kifejtette, hogy ha a Nemzeti 

Etikai Tanács megalapozottnak találja az ellene felhozott vádat a doktori disszertációjának 

ügyében, akkor kész lemondani tisztségéről. Elmondása szerint betartotta a bukaresti 

egyetem akkori szabályozásait, amely nem követelte meg idézőjelek használatát más 

szerzők munkái részleteinek átvételekor. 

 

Simon megkérdőjelezte Németh Zsolt állítását 
2012. június 28. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk 

Magyarország meggondolatlan lépésekkel beavatkozik a Szlovákiában élő magyar 

kisebbség életébe – nyilatkozta ma Simon Zsolt, a Most-Híd alelnöke a TASR 

hírügynökségnek. Simon Zsolt elvárja a magyar féltől, hogy legalább akkora 

vehemenciával oldja meg a magyar állampolgárságot szerzett – ezáltal szlovák 

állampolgárságukat elvesztett – polgárok szociális, egészségügyi és nyugdíj-ügyeit, mint 

amekkorával a szlovákiai magyarok életébe avatkozik be. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121660&cim=ponta_lemond_ha_kiderul_a_plagium
http://www.hirek.sk/belfold/20120628170815/Simon-megkerdojelezte-Nemeth-Zsolt-allitasat.html
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Türelmi időt kér Čaplovičtól a Selye János Egyetem 
2012. június 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Selye János Egyetem vezetése csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott a szlovákiai 

felsőoktatási intézmények új besorolásával, illetve a névváltoztatásával kapcsolatban. Tóth 

János rektor közleményében tudatta, mivel 2014-ben újra sor kerül a szlovákiai 

felsőoktatási intézmények komplex akkreditációjára, ezért azt kérik a szlovák kormánytól, 

hogy kétéves türelmi időt adjanak a révkomáromi felsőoktatási intézménynek. 

 

A Selye Egyetem csak bérbe adott egy termet az országgyűlési bizottság 
ülésére 
2012. június 28. – TASR, Új Szó Online 

Sem a Selye János Egyetemnek, sem Tóth János rektornak nincs semmilyen formális vagy 

informális köze az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága szerdai komáromi 

kihelyezett ülésének a tartalmához – közölte csütörtökön a TASR hírügynökséggel Zakar 

Piroska, a rektor asszisztense. 

 

Sajtóvélemények a révkomáromi tanácskozásról 
2012. június 28. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

A csütörtöki szlovák és cseh napilapok közül több is kommentálta az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának szerdai révkomáromi ülését. A Hospodárské noviny pozsonyi 

gazdasági napilap kommentárja szerint a kihelyezett ülés egy átgondolt kampány része, 

amelynek az a célja, hogy „magyar politikai körletté” tegye Dél-Szlovákiát. 

 

A horvát miniszterelnök a vajdasági autonómiatörekvésekről 
2012. június 27. – Vajdaság Ma 

A szerbiai autonómiatörekvések értékeléséről is kérdezték magyar országgyűlési 

képviselők szerdán Strasbourgban Zoran Milanović horvát miniszterelnököt, aki az 

Európa Tanács parlamenti közgyűlésének nyári ülésszakán találkozott a képviselőkkel. 

Milanović úgy vélekedett, hogy Szerbiának a taggá válás érdekében igazodnia kell a 

kisebbségekkel kapcsolatos európai elvárásokhoz. 

 

Dačić kapott kormányalakítási megbízást 
2012. június 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Gyors kormányalakítást ígért Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) elnöke, aki 

csütörtökön kormányalakítási megbízást kapott Tomislav Nikolić államfőtől.  
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http://www.hirek.sk/oktatas/20120628110759/A-Selye-Janos-Egyetem-turelmi-idot-ker-Toth-rektor-talalkozni-akar-Caplovic-csal.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/28/a-selye-egyetem-csak-berbe-adott-egy-termet-az-orszaggyulesi-bizottsag-ule
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/28/a-selye-egyetem-csak-berbe-adott-egy-termet-az-orszaggyulesi-bizottsag-ule
http://www.hirek.sk/belfold/20120628150434/Sajtovelemenyek-a-revkomaromi-tanacskozasrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13719/A-horvat-miniszterelnok-a-vajdasagi-autonomiatorekvesekrol.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16926/Dacic-kapott-kormanyalakitasi-megbizast.html
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A demokraták nem adtak volna Dačićnak kormányfői posztot 
2012. június 28. – Vajdaság Ma 

Az új kormánynak joga van arra, hogy kapjon egy lehetőséget, kérdés azonban, hogy azok 

az emberek, akik ma Szerbiát irányítják, rendelkeznek-e elég tudással és tapasztalattal a 

komoly problémák megoldásához. „Megérdemlik, hogy lehetőséget kapjanak, de 

meglátjuk, milyenek lesznek az eredmények” - mondta Tadić újságíróknak 

 

 „Rosszabb már nem lehet” 
2012. június 29. – Magyar Szó 

Miután Tomislav Nikolić Szerbia újonnan megválasztott köztársasági elnöke Ivica Dačićot, 

a Szerbiai Szocialista Párt elnökét kérte fel kormányalakításra, a legújabb fejlemények 

kapcsán Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség első emberét, a Tartományi 

Képviselőház elnökét kérdezte a Magyar Szó, hogy pártja milyen lépéseket tervez a 

továbbiakban, részt vállal-e az alakuló új kormányban. 

 

Segítség a leendő egyetemistáknak  
2012. június 29. – Kabók Mellár Angéla – Magyar Szó 

Az újvidéki egyetemi városrészben, valamint a városközi autóbusz- és vasútállomásnál 

szerdán, csütörtökön és pénteken várják a Vajdasági Magyar Diákszövetség aktivistái 

azokat a magyar ajkú, középiskolát végzett fiatalokat, akik a székvárosban szeretnének 

továbbtanulni. 

 

Magyar–szerb gazdasági konferencia Szabadkán 
2012. június 28. – Pannon RTV 

A kis- és közepes vállalkozásoknak szükségük van a folyamatos fejlődésre ahhoz, hogy 

versenyképesek legyenek a nemzetközi piacokon – hangzott el a szabadkai Körzeti 

Gazdasági Kamarában tartott konferencián. Ötven magyarországi és szerbiai vállalkozó 

vett részt a tanácskozáson. 

 

Slavko Parać a szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke 
2012. június 28. – Vajdaság Ma 

Slavko Paraćot választották meg a szabadkai Városi Képviselő-testület elnökének, 

titkárnak pedig Sveller Árpádot. 

 

Topolya: Kókai Mernyák Melinda az új polgármester 
2012. június 28. – Vajdaság Ma 

A községi képviselő-testület még június 8-án megkezdődött alakuló ülése kétszeri 

halasztás után ma befejeződött. Az ügyrendi szabályzattal összhangban, előbb 

megválasztották a testület elnökét, Fazekas Róbert (VMSZ) személyében, aki az előző 

ciklusban is betöltötte ezt a tisztséget. Helyettesévé Jeremić Jovant (SPS–PUPS–JS) 

javasolták, amit a képviselők szavazattöbbséggel erősítettek meg. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16929/A-demokratak-nem-adtak-volna-Dacicnak-kormanyfoi-posztot.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-29_Rosszabb_mar_nem_lehet.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-29_Segitseg_a_leendo_egyetemistaknak.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=9791
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13722/Slavko-Parac-a-szabadkai-Varosi-Kepviselo-testulet-elnoke.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13724/Topolya-Kokai-Mernyak-Melinda-az-uj-polgarmester-.html
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„A gyermek – jövőnk záloga” 
2012. június 28. – Kárpátalja 

Június 24-én Tiszacsomán immár tizenhatodik alkalommal rendezett gyermeknapot a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megyei szervezete és tiszacsomai 

alapszervezete. 

 

Ifjúsági üzleti képzés a főiskolán 
2012. június 29. – Kárpátalja 

A Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

bázisán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal, valamint a főiskolával közösen június 

25-30. között ismét megszervezte a korábbi években nagyon sikeresnek bizonyult Ifjúsági 

Üzleti Programját. 

 

Erdélyi, felvidéki és vajdasági alkotók szomszédolása Kárpátalján 
2012. június 28. – Kárpátinfo 

Június első hetét követően újabb négynapos kulturális programsorozat zajlott le Ugocsa, 

Felső-Tisza-vidék, Bereg- és Ung-vidék magyarlakta településein a Kárpátaljai Magyar 

Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

támogatott, közel tíz települést érintő rendezvénysorozat programjának első állomása 

Péterfalva volt, ahol érdeklődők a helyi képtárban a Nagybányai Képzőművészeti és 

Kulturális Egyesület képzőművészeivel, valamint erdélyi írókkal találkoztak. 

 

Sántít a kétnyelvűség a rendőrségnél is!? 
2012. június 28. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László országgyűlési képviselő írásos kérdést tett fel Vinko Gorenak 

belügyminiszternek, a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területének magyarul 

beszélő rendőrökkel való jobb ellátásáról. Göncz levelében rámutatott arra, hogy a 

terepmunka végzése közben még mindig kommunikációs nehézségek fordulnak elő. 

Másrészt pedig a nemzetiségileg vegyesen lakott területről származó, magyarul is jól 

beszélő rendőrök Szlovénia különböző rendőr-igazgatóságain teljesítenek szolgálatot. 

 

Többnyelvű iskolaprojekt Malomházán 
2012. június 28. – Volksgruppen 

A malomházi könyvtárban egy háromnyelvű munkafüzetet mutattak be, amelyet a 

malomházi és a ligvándi diákok szerkesztettek együtt tanáraikkal. A munkafüzet egy 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-29/a-gyermek-jovonk-zaloga.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-29/ifjusagi-uzleti-kepzes-a-foiskolan.php
http://karpatinfo.net/cikk/kultura/erdelyi-felvideki-es-vajdasagi-alkotok-szomszedolasa-karpataljan
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4231
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/167363/
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projekt keretében készült A nyelvek többszínűségétől a képszerű kifejezés sokoldalúságáig 

címen. 
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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 
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