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A román képviselőház elutasította a Ponta elleni ügyészségi vizsgálat 
lefolytatását 
2015. június 9. – MTI, hirado.hu, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Inforádió, Napi Gazdaság 

A román képviselőház keddi ülésén elutasította az államügyész kérését, hogy Victor Ponta 

mentelmi jogát feloldva tegye lehetővé a miniszterelnök elleni teljes körű ügyészségi 

vizsgálat lefolytatását. A jelenlévők közül 231 képviselő szavazott a mentelmi jog 

megvonása és a vizsgálat megindítása ellen, míg 120-an támogatták azt. A román alsóház 

azt követően szavazott, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a múlt héten bűnvádi 

eljárást kezdeményezett okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalásban való bűnsegédlet 

gyanújával Ponta ellen korábbi ügyvédi tevékenységével összefüggésben. 

 

Johannis: sajnálatos, hogy a parlament s miniszterelnök védelmi pajzsává vált 
2015. június 10. – Erdély Ma, MTI, Marosvásárhelyi Rádió, Kitekintő, MNO, 

Népszabadság, ATV, Mandiner, Napi Gazdaság 

Klaus Johannis államfő sajnálja, hogy a parlament Victor Ponta miniszterelnök védelmi 

pajzsává vált. Az elnök közösségi oldalán reagált arra, hogy a képviselőház nem 

engedélyezte a Victor Ponta miniszterelnök elleni ügyészségi vizsgálat lefolytatását.  Klaus 

Johannis szerint a parlament akadályozza a romániai igazságszolgáltatás munkáját és 

továbbra is fenntartja azt a véleményét, miszerint Victor Ponta miniszterelnöknek be 

kellene adni felmondását. 

 

Komáromban tett látogatást Andrej Kiska köztársasági elnök 
2015. június 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A munkanélküliségről, a régió gazdasági helyzetéről és infrastrukturális problémáiról 

folytatott megbeszélést Komárom város vezetésével Andrej Kiska komáromi látogatásán, 

június 9-én. A köztársasági elnök ellátogatott a Selye János Egyetemre is, ahol előbb az 

intézmény vezetőségével, majd diákjaival találkozott. Kiska szerint Komárom a magyar és 

szlovák nemzetiségű polgárok együttélésének fantasztikusan jó példája, amelyből más 

térségek is meríthetnek. 

 

Kihirdette Johannis a zászlótörvényt 
2015. június 9. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Mandiner, Erdély Ma 

Kihirdette kedden Klaus Johannis államfő a közigazgatási egységek zászlainak a kitűzését 

és használatát szabályozó törvényt – közölte honlapján az elnöki hivatal. A parlament 

május közepén fogadott el az RMDSZ támogatásával egy olyan zászlótörvényt, amely 

kizárólag a közigazgatási egységeknek teszi lehetővé a saját zászló használatát. A törvény 

értelmében az önkormányzatok által javasolt zászlót a kormánynak kell jóváhagynia, és két 

közigazgatási egységnek nem lehet ugyanaz a zászlaja. 
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http://rd.hirkereso.hu/rd/20799016?url=http://www.hirado.hu/2015/06/09/nem-lesz-ugyeszsegi-vizsgalat-ponta-ellen/?source=hirkereso
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=187469&cim=johannis_sajnalatos_hogy_a_parlament_s_miniszterelnok_vedelmi_pajzsava_valt
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Bírósági felügyelet alatt marad Kiss Sándor 
2015. június 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló, Népszabadság 

Bírósági felügyelet alatt védekezhet a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Kiss Sándor, 

a Bihar megyei önkormányzat alelnöke – közölte kedden honlapján a nagyváradi 

táblabíróság. A jogerős ítéletben a táblabíróság elutasította a korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) letartóztatási kérelmét, és Kiss Sándornak azt a kérelmét is, hogy semmilyen 

kényszerintézkedést ne foganatosítsanak ellene, és helyben hagyta az alapfokon elrendelt 

hatvannapos bírósági felügyeletet. A bíróság egyúttal megtiltotta az RMDSZ Bihar megyei 

elnöki tisztségét is betöltő Kiss Sándornak, hogy köztisztségeket viseljen, hogy felvegye a 

kapcsolatot az ügyekben szereplő többi személlyel. 

 

Helyettese védi Mezeit – Kitérő törvényszéki válaszok a Ráduly-ügyben 
2015. június 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

A vádiratban megfogalmazottakhoz képest aránytalanul súlyosak azok a 

kényszerintézkedések, melyeket Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester ellen 

hozott a Hargita megyei törvényszék – jelentette ki Nagy Zoltán, a Hargita megyei 

település alpolgármestere. Úgy fogalmazott, jövőre „meglehet a böjtje” annak, hogy a 

tisztségéből felfüggesztett Mezei nem dolgozhatott az elmúlt öt hónapban. 

 

Megfellebbezte a prefektúra a himnuszperben született alapfokú ítéletet 
2015. június 9. – Háromszék 

Megfellebbezte a prefektúra a himnuszperben született alapfokú ítéletet – derült ki tegnap 

az óvási határidő lejártakor. A sepsiszentgyörgyi bíróság április elején döntött úgy, hogy 

nem volt igaza a kormánybiztosi hivatalnak, amikor 5000 lejre büntette a Magyar Polgári 

Pártot (MPP), mert egy évvel ezelőtt a trianoni megemlékezésen az egybegyűltek 

elénekelték a magyar himnuszt. A bíróság kimondta, az érvényes jogszabályok nem tiltják 

más államok himnuszának eléneklését, így bárhol, bármikor felhangozhat a magyar 

himnusz is. A prefektúra nem fogadta el ezt a döntést, így az ügyet a megyei törvényszék 

tárgyalja. Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke elmondta, a magyarsággal, 

székelységgel szembeni barátságtalan és törvénytelen lépésnek tartja a kormánybiztosi 

hivatal gesztusát, éppen ezért az MPP megyei tanácsi frakciója semmilyen határozatot nem 

szavaz meg, amelyben érintett a prefektúra. 

 

Pert vesztettek Udvarhelyen, de helyén marad a székely zászló 
2015. június 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

Alapfokon elvesztette a prefektúra elleni pert az udvarhelyi önkormányzat a Márton Áron 

téren felállított székely zászló ügyében, de a testület fellebbezni fog a döntés ellen. A 
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Hargita megyei prefektúra azt követően fordult a bírósághoz, hogy felszólítására a helyi 

önkormányzat nem volt hajlandó visszavonni a zászlóállításra vonatkozó 

tanácshatározatot, és nem is távolította el a szimbólumot az egyébként egyházi 

tulajdonban lévő területről. Az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy 

döntött, annak ellenére, hogy a székelyudvarhelyi bíróság alapfokon a kormányhivatalnak 

adott igazat, óvást nyújtanak be, a székely lobogó pedig a helyén marad – közölte Bálint 

Attila, a hivatal sajtószóvivője. 

 

Visszanyeri nevét a Mikó  
2015. június 10 - Háromszék 

Nem elveszíti, hanem hivatalosan is visszanyeri nevét a Székely Mikó Kollégium – 

tájékoztatott Kondor Ágota iskolaigazgató a lapunk tegnapi számában Csak Székely Mikó 

marad címmel megjelent írásra reagálva. A félreértést a románból való fordítás okozza: a 

legmagasabb besorolású középiskolák hivatalos elnevezése Colegiu Naţional (Nemzeti 

Kollégium), tehát az új ranggal a tanintézmény neve románul Colegiul Naţional Székely 

Mikó lesz, magyarul pedig Székely Mikó Kollégium, az eddigi Székely Mikó Elméleti 

Líceum helyett – szögezte le. 

 

Tüntetne a néppárt Vásárhelyen 
2015. június 10. – Krónika 

Nem mondott le a marosvásárhelyi helyi rendőrséget vezető Valentin Bretfelean elleni 

tüntetés megszervezéséről az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a román nacionalista 

szervezetek pedig jelezték, utcára vonulnának a rendőrfőnök védelmében. 

 

Nemzetközi minősítést kapott a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
2015. június 10. – Erdély Ma 

Az európai fesztiválok sorába emelte a Csíkszeredai Régizene Fesztivált az Európai 

Fesztiválszövetség. A szervezet május végén döntött a rendezvény nemzetközi 

minősítéséről, és az Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE) címmel 

jutalmazta a 2015–2016-os évre. Ily módon a rendezvény bekerül abba az online 

fesztiválkalauzba, amely Európa legjobb fesztiváljairól tájékoztatja a közönséget. 

 

Tanévkezdési kérdőjelek az anyanyelvű oktatásban – Interjú Király Andrással 
2015. június 10. – Balta János - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Király Andrással, az Oktatási Minisztérium államtitkárával az oktatásban, különösen az 

anyanyelvű oktatásban várható változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a következő 

évben a romániai oktatásban beindult egy nagyon lassú reformfolyamat, aminek az a 

következménye, hogy a 2015–16-os tanévtől a harmadik osztály új programmal és 

tantervekkel fog indulni. Ez azért lényeges, mert a magyar kisebbség számára kiírt tanterv 

alapján történik A vidéki szakképzéssel kapcsolatban elmondta, hogy „mindenhol érdemes 
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foglalkozni a szakmunkásképzéssel, mert egy olyan ország, ahol csak értelmiségieket 

képeznek ki, nem tudja teljesíteni az elvárt gazdasági eredményeket.” 

 

Főkonzullal egyeztetett 
2015. június 10. – Háromszék 

Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kolozsvári szervezetének nemrég 

megválasztott elnöke Mile Lajos kolozsvári főkonzullal találkozott, az egyeztetésen 

áttekintették a kolozsvári magyar politikai szereplők együttműködésének lehetőségeit 

annak érdekében, hogy a közelgő 2016-os önkormányzati választásokon minél erősebb 

magyar képviselet kezdhesse meg munkáját a városi és megyei tanácsokban – áll az EMNP 

sajtóirodája által tegnap kiadott közleményben. 

 

Választásokra készül a sepsiszentgyörgyi Néppárt 
2015. június 10. – Farcádi Botond – Háromszék 

Megújult az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetősége, a 

következő időszakban a megerősödésre összepontosítanak és az önkormányzati 

választásokon induló jelöltek kiválasztásán, felkészítésén dolgoznak, mert szeretnének 

választási alternatívát biztosítani a megyeszékhelyen. Molnár Attila az EMNP 

sepsiszentgyörgyi elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a következő időszakban a 

Néppárt sepsiszentgyörgyi szervezetének megerősítése a cél, hiszen választási alternatívát 

szeretnének nyújtani a jövőre esedékes önkormányzati voksoláson. 

 

Kétnyelvűsítették Cirill és Metód komáromi szobrát 
2015. június 9. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Magyar feliratot helyezett el a Fontos vagy! mozgalom Szent Cirill és Metód komáromi 

szobrának talapzatán, amelyen eddig csak szlovák nyelven volt olvasható a nevük. „2010-

ben Robert Fico Komárom városának beleegyezése nélkül avatta fel Szent Cirill és Metód 

szobrát. Bár nem értünk egyet a szobor ilyen módon való elhelyezésével, de az még fájóbb, 

hogy Komárom városának magyar ajkú lakosságát még a szobor magyar nyelvű feliratával 

sem tisztelték meg” – mutatott rá közleményében a mozgalom. 

 

Megkezdődtek az 52. Jókai Napok Komáromban 
2015. június 10. – Felvidék Ma, Hirek.sk 

A felvidéki magyar amatőr felnőtt és diákszínjátszók évi rendszeres találkozóhelye újra 

megnyitotta kapuit Komáromban. A műkedvelő felnőtt és diákszínjátszók országos 

seregszemléjét június 9-én a Tiszti Pavilon dísztermében nyitották meg. A fesztivál öt 

napja alatt hét diákszínjátszó csoport és két felnőtt színjátszó együttes mutatkozik be. Ám 

a színházi előadásokon kívül három könyvbemutatóval is várják a fesztiválozókat és az 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/81448/fokonzullal_egyeztetett_roviden
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érdeklődő közönséget: elsőként az elmúlt ötven év eseményei Kiss Péntek József könyvén 

keresztül elevenednek meg, a Jókai Napok Története címmel. 

 

Átalakítják a szerbiai politikai rendszert – vajdasági magyar prioritások 
2015. június 9. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az alkotmány és számos törvény módosításával a parlamenti pártok megkezdik a szerbiai 

politikai rendszer átalakítását, ami elsősorban a parlamenthez, a köztársasági elnökhöz, a 

kormányhoz és a pártokhoz kapcsolódó szabályozások megváltoztatását jelenti. Pásztor 

Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakcióvezetője elmondta, hogy a 

politikai rendszer átalakítását az alkotmány felülvizsgálatával kell kezdeni, mert a 2006-os 

alkotmány tele van jogi, nyelvi és egyéb hibákkal. 

  

Diáknyaraltatási program Szenttamás és Orosháza között 
2015. június 9. – Pannon RTV 

Szenttamás és Orosháza között 2009 óta él a testvérvárosi kapcsolat, de a két kisváros 

vezetősége már előtte is többször látogatta egymás rendezvényeit. Az együttműködés része 

egy úgynevezett diákcsere program, melynek lényege, hogy az orosházi tanulók 

Montenegróban nyaralhatnak, a szenttamásiak pedig Orosházán. A szerbiai városból 

érkező gyerekek az eddigi tíz helyett az idén nyolc napot töltenek a Mogyoró utcai 

üdülőben. A diákok jutalomnyaralást kitűnő tanulmányi eredményükkel és példás 

magatartásukkal érdemelték ki. 

  

Elismerés az MTTK tehetséges hallgatóinak 
2015. június 9. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Elismerésben részesítették a legtehetségesebb hallgatókat a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. A tanulók kiemelkedő munkáját tanáraik méltatták. Kiemelkedő 

mesemondók és szavalók, eredményes testnevelők, kreatív képzőművészek és kiváló 

zenészek is akadtak a kitüntetésben részesített hallgatók között. A mintegy 20 tehetséges 

hallgatót könyvvel ajándékozta meg a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. 

 

Megállapodás született Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
levéltára között 
2015. június 9. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, mukachevo.net 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár együttműködési szerződést írt alá a Kárpátaljai 

Állami Levéltárral, melynek köszönhetően hamarosan elkezdhetik a Beregszászban 

található levéltári fondok jegyzékeinek digitalizálását és magyar nyelvre fordítását – tette 

közzé a mukachevo.net hírportál június 8-án. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 
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igazgatója megjegyezte, hogy az elmúlt húszévi együttműködés során jelentős 

eredményeket értek el, viszont a most aláírt megállapodásnak köszönhetően az 

együttműködés sokkal produktívabbá válik. A találkozón részt vett Bacskai József ungvári 

magyar főkonzul. A diplomata elmondta, hogy a szoros együttműködésnek hatalmas 

jelentősége van, hiszen évszázadokon keresztül a két vidéknek közös történelme volt. 

 

Bocskor Andrea az aknaszlatinai sóbánya állapotáról beszélt az EP ülésén 
2015. június 9. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo 

A fideszes Bocskor Andrea Aknaszlatina sóbánya-település elhanyagolt állapotáról beszélt 

az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén, az úgynevezett egyperces felszólalások 

sorában, hétfőn késő este . Bocskor Andrea az ukrán-magyar-román határ közelében 

található, Ukrajnához tartozó Aknaszlatina elhanyagolt állapotára, és a Tisza 

töménysóoldattal való folyamatos szennyezésére hívta fel a figyelmet. Elmondta: bár a 

sóbányák működését beszüntették, mára az omlások hatalmas méreteket öltöttek. Az 

ukrán hatóságok a megoldást a lakosság kitelepítésében látják, 45 kilométernyire a 

jelenlegi sóbányától. “A lakosság nem fogadja el ezt a kitelepítést, ezért itt az utolsó 

pillanat, hogy segítsünk ennek az ökológiai és szociális katasztrófának a 

megakadályozásában” – mutatott rá. 

 

Genersich János emléktáblát avattak Bécsben 
2015. június 10. - Volksgruppen 

Június 8-án a Bécsi Magyar Nagykövetség, a Genersich Antal Alapítvány, az Ausztriai 

Magyar Evangélikus Gyülekezet valamint a bécsi Collegium Hungaricum egy emléktáblát 

avatott Genersich János/Johann Genersich, szepességi evangélikus tanár, történetíró 

tiszteletére egykori lakóháza falán, a Florianigasse 36. szám alatt Bécsben. 

 

Trianoni megemlékezés a Buenos Aires-i magyar kolóniában egy 
magyarországi magyar szemszögéből 
2015. június 9. – Lugosi Anna – Nemzeti Regiszter 

Trianoni megemlékezést tartottak június Buenos Aires-ben a Hungária. A kolónia egy órás 

nagyon velős és megható műsorral készült a 95. évfordulóra, melynek alapgondolata az 

volt, hogy „Minden magyar felelős minden magyarért”. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/bocskor-andrea-az-aknaszlatinai-sobanya-allapotarol-beszelt-az-ep-ulesen
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2715354/
https://www.nemzetiregiszter.hu/trianoni-megemlekezes-a-buenos-aires-i-magyar-koloniaban-egy-magyarorszagi-magyar-szemszogebol
https://www.nemzetiregiszter.hu/trianoni-megemlekezes-a-buenos-aires-i-magyar-koloniaban-egy-magyarorszagi-magyar-szemszogebol
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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/

