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Csaknem száz település számíthat támogatásra Kárpátalján 
2015. június 8. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja, hirado.hu, InfoRádió, hirek.sk, Magyar 

Hírlap, Napi Gazdaság 

Kétszáznál több magyarországi önkormányzat döntött már vagy dönt a közeljövőben arról, 

hogy mekkora összegekkel támogatnak kárpátaljai településeket. A támogatások csaknem 

száz határon túli önkormányzathoz juthatnak el - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára hétfőn, tatabányai sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád János 

hozzátette, hogy az adományok elosztására koordinációs testület jött létre. A 

támogatásokat olyan helységek kapják, amelyek lakossága magyar vagy részben magyar 

nemzetiségű. A segítség elsősorban idősekhez, gyermekekhez és szociálisan rászoruló 

emberekhez jut el, a karitatív szervezetek és a történelmi egyházak bevonásával - 

ismertette a politikus. 

 

Magyar pártok: Victor Ponta mondjon le! 
2015. június – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Napi Gazdaság, Bihari Napló 

A romániai magyar pártok vezetői egyöntetűen amellett foglaltak állást, hogy Victor 

Pontának távoznia kell a miniszterelnöki tisztségből az ellene indított bűnvádi eljárás 

miatt. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke „komplikáltnak” nevezte Ponta helyzetét. A 

politikus a Maszol.ro portálnak azt mondta: a miniszterelnök előbb-utóbb oda fog jutni, 

hogy a kormányzást abba kell hagynia, sokkal nagyobb veszteségekkel jár az ország 

számára, mintha most tenné meg ezt a lépést. Ezért jobb lett volna, ha most hagyja abba a 

kormányzást. A miniszterelnök távozása mellett teszi le a garast Biró Zsolt, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnöke is. Biró a Krónika megkeresésére hétfőn úgy vélekedett: a 

miniszterelnöki tisztséget betöltő politikusnak olyan személynek kell lennie, akit még 

hírbe hozni sem lehetne hasonló ügyekben. Szilágyi Zsolt az EMNP elnöke szerint is le kell 

mondania, hiszen „ugyanaz a helyzet, mint a plagizált doktori disszertációja esetében. 

Akkor belátta, hogy nem tartható fenn az addigi állapot és lemondott doktori címéről.” 

 

Nem támogatja a Ponta elleni eljárás engedélyezését a jogi bizottság 
2015. június 8. – Erdély Ma, MTI, Bihari Napló 

Nem támogatja a korrupcióval gyanúsított Victor Ponta kormányfő elleni bűnvádi eljárás 

engedélyezését a képviselőház jogi bizottsága: az ajánlás jellegű határozatot 

szavazattöbbséggel fogadta el a testület. A jogi bizottság többsége 18-7 arányban negatívan 

véleményezte a Korrupcióellenes Ügyészség kiadatási kérését, vagyis azt javasolta a 

képviselőház plénumának: ne járuljon hozzá a bűnvádi eljárás elindításához Victor Ponta 

összeférhetetlenségi ügyében. A képviselőház plénuma kedden szavaz arról, hozzájárul-e 

ahhoz, hogy a Korrupcióellenes Ügyészség bűnvádi eljárást indítson Victor Ponta ellen az 

összeférhetetlenségi ügyben. 
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Feljelentik a Szentgyörgyön felvonuló vármegyéseket 
2015. június 8. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Háromszék 

Bűnvádi feljelentést tesz a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) ellen 

Mădălin Guruianu sepsiszentgyörgyi liberális tanácsos, amiért a szervezet képviselői 

„románellenes jelszavakat skandáltak” a június 4-ei Trianon-megemlékezés alkalmával 

szervezett helyi felvonuláson. Guruianu az önkormányzati képviselő-testület hétfői ülésén 

közölte, múlt csütörtökön épp a főtéren járt, amikor a vonulók a „Vesszen Trianon!”, „Ria, 

ria, Hungária!” és „Székelyföld nem Románia!” rigmusokat skandálták. 

 

Cáfol a Keviép – Kedden döntenek Kiss Sándor letartóztatásáról 
2015. június 8. – Krónika 

Ellentmondásba került saját magával az RMDSZ Bihar megyei szervezete, amely továbbra 

is szolidáris területi elnökével, a többrendbeli pénzmosás, hivatali visszaélés, csúszópénz 

elfogadása és befolyással való üzérkedés gyanúja miatt bírósági felügyelet alá helyezett 

Kiss Sándorral. Hétfői közleményükben úgy fogalmaznak, hogy az elöljáró ügyét – 

ahogyan ő ezt ki is jelentette a múlt héten tartott törvényszéki tárgyalást követően – nem 

tartják politikai eljárásnak. „Ebből kifolyólag alaptalan minden olyan híresztelés, mely 

szerint a szövetség akár burkoltan is utalt volna arra, hogy személyes vagy politikai 

indíttatás áll az eljárás mögött” – fogalmaznak. 

 

Hivatalos: nem lesz nemzeti ünnepnap a trianoni békeszerződés aláírásának 
napja 
2015. június 8. – transindex.ro 

Nem lesz nemzeti ünnepnappá nyilvánítva június 4., a trianoni békeszerződés aláírásának 

napja. Az erre vonatkozó tervezet visszavonását hétfőn délután a szenátus plénuma is 

megszavazta. Markó Béla, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője elmondta, jelezték a 

különböző parlamenti pártoknak, hogy nem értenek egyet a tervezettel. "Elmondtuk, 

nemcsak, hogy nem értünk egyet a tervezettel, hanem az meg fogja terhelni a parlamenten 

belül is a viszonyunkat a más pártokkal, illetve a román-magyar viszony tekintetében is 

negatív hatása lehet" - mondta el a Transindex megkeresésére a szenátor. 

 

Sógor Csaba: a múlt siratása mellett a jövő építésén is maradéktalanul 
munkálkodnunk kell 
2015. június 8. – Erdély Ma 

Az Összetartozás Napjához kapcsolódóan ünnepi istentiszteletet és koszorúzással 

egybekötött trianoni megemlékezést tartottak a Bihar megyei Csokaly településen június 7-

én, vasárnap. A helyi közösség rendezvényén Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti 
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képviselő ünnepi beszédet mondott, melyben annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a múlt 

siratása mellett a jövő építésén is maradéktalanul munkálkodnunk kell. 

 

Folytatódik a himnuszéneklési botrány 
2015. június 8. – maszol.ro 

A háromszéki prefektúra nem adja fel a magyar himnusz ellen indított harcát. Sebastian 

Cucu, Kovászna megye prefektusa tovább viszi az elődje, Marius Popica által indított 

magyar himnusz elleni harcot, és megfellebbezte az alapfokú bírósági döntést, amely 

érvénytelenítette himnuszéneklés miatt az MPP-re kirótt 5000 lejes pénzbírságot. „Ez a 

procedúra”, kommentálta röviden az ügyet Sebastian Cucu. A Magyar Polgári Párt 

Kovászna megyei elnöke, Kulcsár Terza József rámutatott, meglepte őt a prefektúra 

fellebbezése, hiszen az alapfokú bírósági ítélet korrekt és igazságos volt. A prefektúra 

röviddel a határidő lejárta előtt nyújtotta be fellebbezését, még nem tudni, mikor kezdődik 

a tárgyalás. 

 

Csak Székely Mikó marad 
2015. június 9. - Háromszék 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat tegnapi ülésén törölte a Székely Mikó Kollégium 

elnevezéséből az utolsó szót. Az ügy előzménye, hogy a Kovászna megyei prefektus 

bíróságon támadta meg az elnevezést és a bíróság a prefektúrának adott igazat. A 

prefektus érvelése szerint a kollégium szó magyarul nem szerepelhet a névben, ugyanis az 

a román „colegiul” fordítása, ami eleve szerepelne a hivatalos elnevezésben. Időközben a 

középiskola magasabb besorolásra pályázott, amit az oktatási minisztériumtól meg is 

kapott azzal a feltétellel, hogy módosítják az iskola nevét. Az iskola hivatalos román 

elnevezése mostantól Colegiul National Székely Mikó, magyarul így Székely Mikó Nemzeti 

Kollégium lehet az iskola teljes neve.  

 

Az autonómia és az oktatásügy lesznek a III. Martosi Szabadegyetem fő témái 
2015. június 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A július 8-12. között a martosi Feszty-parkban és újabb helyszíneken is zajló III. Martosi 

Szabadegyetem műsorkínálata egy hónappal a Martfeszt nulladik napi nyitánya előtt 90 

százalékban összeállt – jelentette be Gubík László elnök, az egyik főszervező, a Via Nova 

Ifjúsági Csoport vezetője. „Az élethez türelem kell, a csodákhoz bátorság“ – szlogen 

jegyében megrendezendő Martfeszt központi témái az autonómia és a nemzetpolitika 

kérdései, valamint a kisebbségi oktatásügy égető problémái lesznek. 
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Bugár: nem az a fontos, ki hányadik lesz 
2015. június 8. – Új Szó 

Csak novemberre készül el a Híd parlamenti jelöltlistája, de egyre több hír érkezik a 

lehetséges jelöltekről. A magyar és szlovák képviselők aránya várhatóan nem változik majd 

a jövő évi választásokon a 2012-eshez képest. „Amikor az arány szóba került, akkor 

általában arról beszéltünk, hogy minden 10 jelölt közül 3 szlovák nemzetiségű lehet. Ez az 

arány tükrözi a korábbi választási eredményeinket és a támogatottságot is” – mondta 

Bugár Béla pártelnök. 

 

Mire jó a kisebbségi cselekvési terv? 
2015. június 8. – Felvidék Ma 

A kisebbségi kormánybiztosi hivatal, ígérete szerint az év végéig leteszi az asztalra a 

kisebbségi cselekvési tervet. Amennyiben ebbe bekerül az átfogó nemzetiségi törvény 

szükségessége, ez a kormányra nézve sokkal kötelezőbb érvényű lesz, mint egy nemzetközi 

vállalás vagy egy kormányhivatalnok kijelentése, véli Tokár Géza, a kormány kisebbségi 

bizottságának tagja. 

 

„Nem lepett meg a döntés, de egy komoly szakembert veszített az MNT” 
2015. június 8. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Nem lepte meg a döntés, de egy komoly szakembert veszített az MNT – így értékelte 

Beretka Katinka lemondását a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Hajnal Jenő. Az MNT 

szerdai ülésén döntenek a megüresedett hely betöltéséről. Az októberi nemzeti tanácsi 

választások után megalakult öttagú Végrehajtó Bizottság ma már csak három tagot 

számlál. Április 20-án jelentette be az MNT ülésén Hajnal Jenő, a tanács elnöke, hogy 

Lovas Ildikó, a VB tagja visszavonhatatlanul lemondott. Ezelőtt azonban a Végrehajtó 

Bizottság mandátuma is megszűnt jogi, formai hiba miatt. A VB-t újraválasztották, négy 

taggal. Most azonban Beretka Katinka is lemondott. 

  

Őszre belakják az újvidéki Európa Kollégiumot 
2015. június 8. – Pannon RTV 

Szeptembertől mintegy négyszáz vajdasági magyar egyetemista költözhet be az újvidéki 

Európa Kollégiumba. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, hogy 

a szálláson és az ellátáson kívül a hallgatók számos programon vehetnek részt, amelyek a 

közösségépítést szolgálják. A jelentkezési pályázat első fordulója júliusban várható, de 

őszre is marad bőven férőhely. A kollégiumi helyekre várhatóan két körben írják majd ki a 

pályázatokat. Az elsősöknek júliusban, a felsőbb éveseknek pedig őszre, amikor kiderül, 

hogy be tudtak-e iratkozni a következő évfolyamra. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/08/bugar-nem-az-a-fontos-ki-hanyadik-lesz-fb
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/54230-mire-jo-a-kisebbsegi-cselekvesi-terv
http://pannonrtv.com/web/?p=209390
http://pannonrtv.com/web/?p=209380
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Vajdaság bemutatkozott a milánói világkiállításon 
2015. június 8. – Vajdasági RTV 

Bojan Pajtić kormányfő Milánóban a Világkiállítás szerbiai nemzeti pavilonjában 

megnyitotta a Vajdaság napja rendezvényt. Ezt a tartomány kéthetes bemutatkozása 

keretében tartják. Ismertetik Vajdaság sokszínűséget, gazdag örökségét, valamint a 

gazdasági, élelmiszeripari lehetőségeket. Felhívják a figyelmet arra, hogy elsősorban a 

tejtermelésbe, a húsiparba, valamint a gyümölcs- és növénytermesztésbe érdemes 

beruházni. 

  

Emléknap Padén 
2015. június 8. – Tóth Lívia – Hét Nap 

Keszég Károly (1954—1997) újságíró, a Napló hetilap utolsó főszerkesztője emlékét a 

szülőfalujában, Padén alkalmi rendezvénnyel őrzik, amelyre a helybeli Takáts Rafael 

Magyar Kultúrkör szervezésében immár tizennyolcadik éve gyűltek össze a neves 

publicista barátai, tisztelői. Az emléknap, a már kialakult hagyományhoz híven, 

gyászmisével kezdődött a katolikus temető kápolnájában, majd a jelenlévők Keszég Károly 

sírjánál elhelyezték a kegyelet virágait. 

 

Elkészült az új ukrán–magyar határátkelők létrehozásáról szóló projekt 
2015. június 8. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net, Kárpátinfo 

Kárpátalja vezetői és az illetékes magyarországi szakértők ismét összeültek június 3-án, 

hogy az új ukrán–magyar határátkelők létrehozásáról és a meglévők fejlesztési 

lehetőségeiről tárgyaljanak. A találkozón a magyarországi fél beszámolt arról, hogy 

befejeződött az a projekt, amelyben a határ két oldalán lévő útszakaszok 

összekapcsolásának technikai-gazdasági feltételeit, az egyesítésnek a határszakaszra 

gyakorolt hatását vázolták fel. A közel másfél év alatt elkészített projekt a Közlekedés 

Operatív Program (KÖZOP) keretében valósult meg. Az ukrán–magyar közúti 

határátkelők teljes fejlesztéséről szóló nyilatkozat (Budapest, 2013. március 28.) 

végrehajtása érdekében konzorciumot hoztak létre Magyarországon, melynek fő célja a 

meglévő határátkelők fejlesztése, valamint újak létrehozása a magyar–ukrán 

határvonalon. 

 

Tehetségek tanévzárója 
2015. június 8. – Kárpátalja Ma 

A Beregszászi Városi Művelődési Házban gyűlt össze Kárpátalja magyar iskoláinak színe-

java. A legtehetségesebb diákok és felkészítő tanáraik voltak hivatalosak a IV. Kárpátaljai 

Tehetségnapra. Ezzel a rendezvénnyel zárult le ünnepi keretek között a KMPSZ és a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2014/2015-ös tanévének tehetségfejlesztő munkája. A 

hagyományos évzáró során a jelenlévő iskolások a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
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tehetségpontjaiban kifejtett aktivitásukért és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

vetélkedőin való sikeres szereplésért járó okleveleiket vehették át. Orosz Ildikó, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszöntőbeszédében arra hívta fel a 

jelenlévő gyerekek figyelmét, hogy mindannyian a nagy magyar család tagjai. 

 

Magas rangú kitüntetés Jožef Smej püspöknek 
2015. június 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

Áder János, Magyarország elnöke a „Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével” tüntette ki 

Msgr. Dr. Jožef Smej nyugalmazott maribori segédpüspököt. A magas rangú állami 

kitüntetést Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország ljubljanai nagykövete adta át az 

érsekségen Mariborban 

 
 

Aranymadár – Őrvidék határon innen és túl 
2015. június 8. - Volksgruppen 

Kiemelt vendége volt az idén Őrvidék és Madéfalva a nemzeti összetartozás napjának, 

amelyet a Magyarság Házában tartottak meg a hétvégén Budapesten. A Magyarság 

Házának aulájában őrvidéki és gencsapáti kézművesek, népi iparművészek mutatták be 

mesterségüket, továbbá Őrvidék népi hagyományai címmel kiállítást is láthattak az 

érdeklődők, ahová az Őrisziget régi fényképeken tárlat képeit hozták el a burgenlandi 

magyarok. 

 

Ötödik nap - Hegyről-hegyre 
2015. június 8. - Volksgruppen 

A nagy Burgenland túra ötödik napja Felsőőr környékére kalauzolta a mintegy 400 

résztvevőt. A 19 kilométer hosszú útszakasz a Hannersberg-et és a Vashegyet is érinti. Épp 

ezért a nap mottója „Hegyről-hegyre“ volt. A 350 méter magas Hannersbergről indult 

reggel a túra, ahol a falu dobosai köszöntötték a résztvevőket. 
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
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/

