
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. május 2. 

 



 

 

 

 

 

 
2 

Megbukott a román kormány a bizalmi szavazáson 
2012. április 27. - Baranyi László - MTI 

Megszavazta a romániai parlament a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, 

melyet a szociálliberális ellenzéki szövetség (USL) nyújtott be. Az USL még márciusban 

jelentette be, hogy benyújtja az indítványt, mivel szerintük a kormány engedett az RMDSZ 

zsarolásának és kormányhatározattal alapította meg a különálló magyar kart a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. 

 

Ünnepélyes állampolgársági eskütétel Magyarország miniszterelnöke előtt 
2012. április 27. – Vajdaság Ma 

Első alkalommal vett részt magyar állampolgársági eskütételen Orbán Viktor 

miniszterelnök pénteken a szabadkai főkonzulátuson. A vajdasági látogatáson tartózkodó 

kormányfő az ünnepségen arról beszélt, hogy a nemzet határokon átívelő egyesítésében 

fontos szerepe van a könnyített állampolgársághoz jutás lehetőségének. 

 

Répás Zsuzsanna: a status quo megőrzése nem megoldás 
2012. április 28. – MTI, hirek.sk 

Már a közeljövőben felállhat a kárpát-medencei jogsegélyszolgálat hálózata a magyarok 

lakta határon túli területeken – jelentette ki Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár erről szombaton Pozsonyban beszélt a kárpát-medencei fiatal 

politológusok konferenciáján. A szlovákiai magyarok jogállásával kapcsolatban 

kijelentette: nem látni, hogy megőriznék Szlovákiában a status quót, amit az is bizonyít, 

hogy az országban megszűnt a kisebbségügyi kormányalelnök posztja. Hozzátette: a status 

quo megőrzése egyébként sem megoldás, többletjogokra van szükség, illetve arra, hogy az 

érintettek éljenek is ezekkel a jogokkal. 

 

Megakadályoznák a MOGYE magyar tagozatának létrejöttét 
2012. április 30. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

15 intézkedést nevezett meg Victor Ponta, miniszterelnökké való kijelölése előtt. Egyik 

legfontosabb tervük, hogy megakadályozzák a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar tagozatának létrehozását. 

 

Érvénytelen MOGYE-határozat? 
2012. május 1. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

A MOGYE-kormányhatározatnak már nincsenek jogi következményei – állítja a Szociál-

Demokrata Párt Maros megyei szervezetének titkára, Cornel Brişcaru jogász. A politikus 

elmondta: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azon nyilatkozata, mely szerint a MOGYE új 

karának létrehozásáról szóló kormányhatározat érvényben van, „csak politikai 

nyilatkozat”. Jogi szempontból a kormányhatározatnak nincsenek következményei, hiszen 

bele volt foglalva a bizalmatlansági indítványba. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13419/Unnepelyes-allampolgarsagi-eskutetel-Magyarorszag-miniszterelnoke-elott.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120428154831/Repas-Zsuzsanna-a-status-quo-megorzese-nem-megoldas.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117051&cim=megakadalyoznak_a_mogye_magyar_tagozatanak_letrejottet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117074&cim=ervenytelen_mogye_hatarozat
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Marosvásárhelyen Smaranda Enachét támogatja az Erdélyi Magyar Néppárt 
2012. május 1. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Smaranda Enache emberjogi aktivistát, a Pro Európa Liga (PEL) társelnökét támogatja a 

helyhatósági választásokon az EMNP. Ezt kedden jelentette be a szervezet, amikor 

Smaranda Enache benyújtotta a polgármester-jelöltséghez szükséges dokumentumokat 

marosvásárhelyi választási irodához. Az emberjogi harcost a magyar párt önkéntesei is 

segítették a jelöltséghez szükséges mintegy 2500 támogató aláírás összegyűjtésében. 

 

RMDSZ: minél hamarabb parlamenti választásokat! 
2012. április 28. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor, az RDMSZ szövetségi elnöke pénteken azt mondta, előrehozott 

parlamenti választásokat kell tartani, akár már szeptemberben is, és közölte, szóba sem 

jöhet, hogy a Szövetség az USL-vel társuljon a kormányzásban. 

 

Meg kell találni a módját, hogy az RMDSZ támogassa az USL kormányt 
2012. április 29. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Varujan Vosganian, a PNL alelnöke szerint az USL-ben nem merült fel, hogy bevonják az 

RMDSZ-t a kormányba, de úgy értékelte, ha nem lesznek a kormány tagjai, meg kell találni 

a módját, hogy támogassák a Ponta kabinetet. 

 

Magyarok nélküli világ Bukarestben 
2012. április 30. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Traian Basescu román államfő pénteken este Victor Pontát a Szociáldemokrata Párt 

elnökét nevezte meg kormányfőnek, aki elmondta, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 

szeretné megalakítani kormányát, valamint bemutatni az új kormányprogramot. Az Erdély 

Magyar Néppárt a kormányváltással kapcsolatban nyilatkozta, hogy Markó Béla 

miniszterelnök-helyettesé és Kelemen Hunor miniszter bukásával jelképesen bukott az 

RMDSZ is. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ ellenzéki pártként, önállóan politizálna 
2012. május 1. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ ellenzéki pártként, önállóan kíván politizálni a következőkben - jelentette ki 

Kelemen Hunor elnök. „Az RMDSZ-nek nincsen semmiféle elkötelezettsége egyetlen 

politikai, parlamenti párt felé sem, a koalíció gyakorlatilag megszűnt, ezért a parlamenti 

választásokig semmiféle olyan szövetségre nem készülünk, amely a mozgásterünket 

leszűkítené” – mondta Kelemen. Hozzátette, a szervezet továbbra is az önálló, erdélyi 

magyar politizálás útját követi, és a politikai döntések meghozatalakor a magyar közösség 

érdekeit tartja szem előtt. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63026
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116887&cim=rmdsz_minel_hamarabb_parlamenti_valasztasokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116972&cim=meg_kell_talalni_a_modjat_hogy_az_rmdsz_tamogassa_az_usl_kormanyt
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/magyarok_nelkuli_vilag_bukarestben.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63021
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Nagyot bukott az RMDSZ Bukarestben 
2012. május 2. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Victor Ponta kinevezett romániai államfő bemutatta kabinetjét, ahol a szociáldemokraták 

és a nemzeti liberálisok fele-fele arányban osztoznak a tisztségeken. El lehet mondani, 

hogy a jelenlegi román parlamentben mindenki mindenkivel alkotott már 

kormánytöbbséget. A legnagyobb vesztese a mostani helyzetnek az RMDSZ, hiszen a 

választások közeledtével több száz magyar alkalmazottat bocsátanak el állásukból, így 

befolyásuk is csökken. 

 
Az EMNP párbeszédet és együttműködést javasol az RMDSZ-nek 
2012. április 27. – Krónika 

Kész az együttműködésre az Erdélyi Magyar Néppárt az RMDSZ-szel, azzal a feltétellel, 

hogy „a népnyúzó megszorítások és csődbe vezető politika után most végre ne a miniszteri 

autókra, a bukaresti pozíciókra és saját fizetésükre figyeljenek, hanem elsődleges 

szempontjuk az erdélyi magyarság érdeke legyen” – írta közleményében Toró T. Tibor. 

 

Tőkés: Máté András megsértette a Kolozs megyei magyarokat 
2012. április 27. – Krónika 

Emberségükben és magyarságukban sértette meg Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs 

megyei képviselője a Kolozs megyei magyarokat, amikor az EMNP-vel és az MPP-vel 

folytatott tárgyalások során azzal érvelt, hogy „a Tulipán kell, mert az emberek 

megszokták, és jelentős részük amúgy sem tud olvasni” – közölte Tőkés László. 

 

EMNP-MPP koalíció jött létre Kolozs megyében 
2012. április 27. – Krónika 

Sikerült megállapodnia az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) és a Magyar Polgári 

Pártnak (MPP) abban, hogy közös listán indítják jelöltjeiket az önkormányzati 

választásokon. 

 

Inkább egy becsületes román, mint egy korrupt magyar! 
2012. április 27. – Nyugati Jelen 

Tőkés László EP-képviselő sajtótájékoztatón bírálta az RMDSZ „taktikáját”, hogy a 

nagyváradi polgármesteri tisztségre és a Bihar megyei tanácselnökségre második vonalbeli 

politikusait jelöli, kijelentve: inkább szavaz egy „becsületes román jelöltre, mint egy 

korrupt magyarra”. Tőkés László kijelentette, az RMDSZ azért jelölte második vonalbeli 

politikusait a nagyváradi polgármesteri tisztségre és a Bihar megyei tanácselnökségre, 

hogy elfedje a szervezet vezetőinek „korrupcióját”. 
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/nagyot_bukott_az_rmdsz_bukarestben.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63019
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62991
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63017
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/inkabb_egy_becsuletes_roman_mint_egy_korrupt_magyar.php
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Szakadás határán a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 
2012. április 28. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Korábbi alelnökét, Pogár Lászlót választotta elnökévé a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetsége (MCSMSZ). A moldvai Lábnyikon tartott MCSMSZ-közgyűlést konfliktusok 

terhelték. A küldöttek mintegy fele tiltakozásul elhagyta a gyűlés helyszínét. 

 

Komoly feszültségek a Partiumban is a magyar szervezetek között 
2012. április 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Bihar megyében is, ahogy Erdély majd minden régiójában a júniusi helyhatósági 

választások előtt komoly feszültségek alakultak ki a magyar szervezetek között. Tőkés 

László Európa Parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke, az RMDSZ-t 

fenyegetőző, zsaroló és manipuláló politikát folytató szervezetnek nevezte. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt partiumi vezetői szerint az RMDSZ Szatmár és Szilágy megyében is 

gáncsoskodik. 

 

Temesvári helyzetkép a helyhatósági választásokról 
2012. április 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Temes megyében állítólag nincs kiélezett magyar-magyar viszony, az RMDSZ listáján 

viszont az EMNP képviselői helyett újból megjelentek szlávok. Halász Ferenc Temes 

megyei RMDSZ-elnök szerint a cél: bejutni Temesvár helyi tanácsába, illetve a megyei 

tanácsba, és mivel a magyarság demográfiai aránya már csak 5% körül van, ezért úgy 

gondolták, hogy a 2008-ban elkezdett együttműködést más kisebbségekkel folytatni kell. 

 

Magyari: nem a MOGYE miatt bukott meg a kormány 
2012. április 29. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A kormányválságot a román politikum sem kapcsolja hangsúlyosan a MOGYE-ügyhöz – 

olvasható az RMDSZ oktatásügyi titkárának közleményében. Magyari Tivadar 

oktatáspolitikai szempontból két biztató jelet lát: az egyik, hogy a pénteken történteket a 

román politikum nem akarja hangsúlyosan a MOGYE-témával összekapcsolni. A másik, 

hogy az új hatalom meghatározó oktatáspolitikusa, Ecaterina Andronescu óvatosan 

fogalmazott a MOGYE-ügy kapcsán. 

 

Tüntetések várhatók Erdély-szerte, ha az új kormány hozzápiszkál a MOGYE-
hoz 
2012. április 29. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az utcai tüntetések lehetőségét is kilátásba helyezte az RMDSZ Kovászna megyei 

parlamenti képviselője, Édler András arra az esetre, ha az új kormány változtatna a 

MOGYE státusán. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116902&cim=szakadas_hataran_a_moldvai_csangomagyarok_szovetsege_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116909&cim=komoly_feszultsegek_a_partiumban_is_a_magyar_szervezetek_kozott_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116916&cim=temesvari_helyzetkep_a_helyhatosagi_valasztasokrol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116948&cim=magyari_nem_a_mogye_miatt_bukott_meg_a_kormany
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116952&cim=tuntetesek_varhatok_erdely_szerte_ha_az_uj_kormany_hozzapiszkal_a_mogye_hoz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116952&cim=tuntetesek_varhatok_erdely_szerte_ha_az_uj_kormany_hozzapiszkal_a_mogye_hoz
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Szembesítés napja Marosvásárhelyen május 3-án 
2012. április 29. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Szembesítő napot szervez Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei és 

marosvásárhelyi szervezete. Május 3-án három helyszínen várják a lakosságot, hogy 

„közösen szembesítsék a régi politikát és a régi politikusokat be nem tartott ígéreteikkel”. 

 

Szatmárnémeti: aláírta az együttműködési szerződést az RMDSZ és az NDF 
2012. április 30. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

A két kisebbségi érdekvédelmi szervezet, az RMDSZ és a Német Demokrata Fórum, aláírta 

azt az együttműködési protokollt, melynek jegyében Szatmárnémetiben közös listákon 

indulnak a júniusi, helyhatósági választásokon. 

 

Kovács Péter: Marosvásárhelyt meg lehet nyerni 
2012. április 30. – transindex.ro, Erdély Ma, Erdély Tv, Új Magyar Szó 

„Marosvásárhelyt meg lehet nyerni, hiszen az RMDSZ egy olyan politikust indított Frunda 

György személyében, aki ügyvédként és szenátorként is bizonyított, és tiszteletet szerzett 

magának Bukarestben, Erdélyben, Budapesten és Európában, és aki most felajánlja 

szolgálatát a városnak” – jelentette ki Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára az Erdélyi Magyar 

Televízió (ETV) „Többszemközt” című műsorában. 

 

Gyergyószentmiklós: Lázár Zoltán volt MPP-s alpolgármester az RMDSZ 
jelöltje 
2012. április 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Visszaszerezné az RMDSZ Gyergyót, hogy visszaadhassa a gyergyóiaknak, ami a 

gyergyóiaké – ez a vezérgondolata Lázár Zoltán gyergyószentmiklósi 

polgármesterjelöltnek. 

 

Meggyaláztak egy kovásznai helységnévtáblát 
2012. május 1. – Erdély Ma 

Ismeretlen tettesek lefestették Kovászna város kétnyelvű helységnévtáblájának magyar 

feliratát. Ehhez hasonló vandalizmus több mint egy évtizede nem történt a fürdővárosban. 

 

Ifj. Benedek István az MPP listáin 
2012. május 1. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt marosvásárhelyi, illetve Maros megyei tanácsosjelölt-listáján kapott 

helyet ifj. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi elnökének és a marosvásárhelyi 

tanácsosi lista második helyezettjének, dr. Benedek Istvánnak a fia. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szembesites-napja-marosvasarhelyen-majus-3-an
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117027&cim=szamarnemeti_alairta_az_egyuttmukodesi_szerzodest_az_rmdsz_es_az_ndf
http://itthon.transindex.ro/?hir=29019
http://itthon.transindex.ro/?hir=29025
http://itthon.transindex.ro/?hir=29025
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117065&cim=meggyalaztak_egy_kovasznai_helysegnevtablat
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ifj-benedek-istvan-az-mpp-listain
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Élesen bírálta a többi magyar pártot az RMDSZ főtitkára 
2012. május 1. – Krónika 

Kovács Péter az Erdélyi Magyar Televízióban úgy értékelte, az RMDSZ ellenében létrejött 

magyar pártok tevékenység és eredmények hiányában nem tesznek mást, csak az RMDSZ-

ről beszélnek, és alap nélküli vádaskodásokkal próbálnak az újságok címoldalára kerülni. 

 

Tizenöt polgármesterjelöltet indít Háromszéken az EMNP 
2012. május 1. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Bemutatta háromszéki polgármesterjelöltjeit és teljes megyei, illetve városi listáját a 

háromszéki EMNP. Nemes Előd elnök kiemelte: a személyek kiválasztásában a minőségre 

fektették a hangsúlyt. 

 

Visszalépett a Nagy Románia Párt jelöltje Marosvásárhelyen 
2012. május 1. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Mégsem indít polgármesterjelöltet Marosvásárhelyen, valamint megyei tanácselnökjelöltet 

Maros megyében a Nagy-Románia Párt, hogy „ne ossza meg a románok szavazatait”. 

 

Kész a jelöltlajstrom 
2012. május 2. – Krónika, Új Magyar Szó 

A jelöltlisták benyújtásának utolsó napján immár hivatalossá vált: a legtöbb erdélyi és 

partiumi megyében hármas magyar versenyre lehet számítani a június 10-i helyhatósági 

választáson. 

 

Lajčák: Magyarország elsősorban szomszéd, szövetséges és partner 
2012. április 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter elsősorban szomszédként, szövetségesként és 

partnerként tekint Magyarországra, s szavai szerint a kormány nem fogja élezni viszonyát 

Budapesttel. A szlovák diplomácia vezetője erről a Pravda c. napilapnak adott interjújában 

beszélt. 

 

Üzengetés helyett párbeszéd 
2012. április 28. – Szabad Újság 

„A magyar kormány nem a kisebbségi status quo megőrzése, hanem a 

véleménykülönbségek feloldása felől kívánja megközelíteni és rendezni a szlovákiai 

magyar közösséget érintő, vitatott kérdéseket” - mondta a Szabad Újságnak Németh Zsolt 

külügyi államtitkár. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63023
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/15-polgarmesterjeloltet-indit-az-emnp
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/visszalepett-a-nagy-romania-part-jeloltje-marosvasarhelyen
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63053
http://www.hirek.sk/belfold/20120427123017/Lajcak-Magyarorszag-elsosorban-szomszed-szovetseges-es-partner.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/35-interjuk/6276-uezengetes-helyett-parbeszed
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Kormányprogramba került a kisebbségi biztos 
2012. április 28. – Veres János – Új Szó 

Az elfogadásra váró kormányprogram szerint a szlovák kormány a kisebbségek védelmét 

és támogatását természetes feladatának tartja. Célja megteremti a feltételeket ahhoz, hogy 

az ország területén élő nemzeti kisebbségek öntudatukban, kultúrájukban és nyelvükben 

fejlődni tudjanak. A második Fico-kormány ezen felül egy kisebbségekért felelős 

kormánybiztost ígér. 

 

Berényi: a beolvasztás csendes politikája 
2012. április 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

A kormányprogram nemzeti kisebbségeket érintő része egyáltalán nem veszi figyelembe a 

legfrissebb népszámlálási adatokat, megállapításai általánosak, és nem tesz különbséget a 

Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek nagyságára és jellemzőire vonatkozóan - véli 

Berényi József, az MKP elnöke. 

 

Távoznak Chmel munkatársai 
2012. április 30. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Miután Robert Fico kormánya megszüntette a kisebbségekért és emberi jogokért felelős 

miniszterelnök-helyettes posztot, a hivatalból már 12 munkatárs távozott. Távoznia kellett 

Petőcz Kálmánnak, az emberi jogi főosztály vezetőjének is, aki elmondta, hogy a 

kormányprogramban nem látja az emberi jogok védelméhez való komplex, rendszerezett 

hozzáállást. 

 

Félelem gátolta az aláírásgyűjtést 
2012. május 2. – Ando Krisztina – Szabad Újság 

„Egyelőre a felvidéki magyarság sajnos nincs olyan tudati állapotban, épp a külső 

tényezőknek köszönhetően, hogy az ügy mögé egységesen és tömegesen oda tudott volna 

állni” – mondta Gubík László annak kapcsán, hogy a kettős állampolgárságért 

kezdeményezett petícióhoz mindössze húszezren csatlakoztak. 

 

Orbán Viktor: a történelem adta lehetőségekkel errefelé sáfárkodnak a 
legügyesebben 
2012. április 27. – Vajdaság Ma 

Orbán Viktor látogatást Vajdaságban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) meghívására. 

Orbán Viktor első útja a hajdújárási futballpályára vezetett. Ezt követően Szabadkára 

ment, ahol megnyitotta a Szent Teréz Székesegyház előtti téren felállított Virágkiállítást. 

Orbán elmondta, mindig örömmel jön Délvidékre az anyaországból, mert – ahogyan 

fogalmazott – a történelem adta lehetőségekkel errefelé sáfárkodnak a legügyesebben.  V
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/04/28/kormanyprogramba-kerult-a-kisebbsegi-biztos
http://www.bumm.sk/68118/berenyi-a-beolvasztas-csendes-politikaja.htmlű
http://www.hirek.sk/belfold/20120430114611/Tavoznak-Chmel-munkatarsai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13417/Orban-Viktor-a-tortenelem-adta-lehetosegekkel-errefele-safarkodnak-a-legugyesebben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13417/Orban-Viktor-a-tortenelem-adta-lehetosegekkel-errefele-safarkodnak-a-legugyesebben.html
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A Kárpát-medencei magyarság sokkal tartozik a délvidéki magyarságnak 
2012. április 27. – Vajdaság Ma 

Az Európai Unió, Magyarország, a Kárpát-medencei, illetve a délvidéki magyarság volt a 

központi témája Orbán Viktor miniszterelnök előadásának. A Vajdasági Magyar Szövetség 

kampányrendezvénye különösen nagy érdeklődést váltott ki, zsúfolásig megtelt a 

szabadkai Népkör nagyterme. 

 

Orbán Viktor Topolyán: A kisebbségi magyarok számára csak fontos 
választások vannak 
2012. április 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A kisebbségi magyarok számára csak fontos választások vannak – mondta Orbán Viktor 

Topolyán. Arra biztatta a megjelent polgárokat, hogy menjenek el szavazni, szavazzanak a 

VMSZ-re, valamint annak elnökjelöltjére, Pásztor Istvánra. 

 

Az épülő újvidéki Európa Kollégiumban is járt Orbán Viktor 
2012. április 27. – Vajdaság Ma 

Vajdasági körútja során Újvidékre is ellátogatott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. 

Megtekintette a magyar egyetemi hallgatók részére épülő Európa Kollégiumot és reményét 

fejezte ki, hogy amikor következő alkalommal jön Vajdaságba, már a kész épületet 

látogathatja meg. 

 

Orbán Viktor Szabadkán átadta a Középiskolai Diákotthon új épületszárnyát 
2012. április 27. – Vajdaság Ma 

A szabadkai diákotthon új épületszárnyának átadásán Orbán Viktor miniszterelnök 

kiemelte: „Lényeges feltenni a kérdést, hogy vajon mi célt is szolgál ez a látogatás a 

választási kampány időszakában. Azt, hogy elmondhassam önöknek, hogy legyenek 

kedvesek és mondják el a szüleiknek, hogy választás lesz. Feltétlenül menjenek el 

választani, mert ha ezt nem teszik meg, akkor nem lesznek olyan erőteljes magyar politikai 

vezetők itt a Délvidéken, akik ilyen nagyszerű dolgokat, mint egy kollégium, új iskolák, 

vagy általában a közösségi létezés feltételeit jelentő beruházásokat meg tudnák valósítani.” 

 

A magyar miniszterelnök részt vett a közös ökumenikus imán 
2012. április 27. – Vajdaság Ma 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett a szabadkai Szent György 

milléniumi templomban szervezett közös ökumenikus imán. Az összegyűlt közösség 

imádkozott a magyar nemzetért, annak lelki megújulásáért és hálát adott az új 

alkotmányért és a kettős állampolgárságért. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13423/A-Karpat-medencei-magyarsag-sokkal-tartozik-a-delvideki-magyarsagnak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13422/Orban-Viktor-Topolyan-A-kisebbsegi-magyarok-szamara-csak-fontos-valasztasok-vannak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13422/Orban-Viktor-Topolyan-A-kisebbsegi-magyarok-szamara-csak-fontos-valasztasok-vannak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13421/Az-epulo-ujvideki-Europa-Kollegiumban-is-jart-Orban-Viktor.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13420/Orban-Viktor-Szabadkan-atadta-a-Kozepiskolai-Diakotthon-uj-epuletszarnyat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13418/A-magyar-miniszterelnok-reszt-vett-a-kozos-okumenikus-iman.html
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Tóthfalu: Egy mártír pap szobrot kapott 
2012. április 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Tóthfaluban szombaton a délelőtti szentmisét követően számos egyházi személyiség, 

környékbeli önkormányzati elöljáró és magyarországi vendég, valamint a helybeliek 

jelenlétében felavatták Szabó Dénes mártír plébános mellszobrát. A partizánok 1944 

októberében hurcolták el és brutális kínzásokat követően a kanizsai Tisza parton végezték 

ki sok helybéli magyarral együtt. 

 

Harc Vajdaságért 
2012. április 30. – Pannon RTV 

A választásokat követően Vajdaság kell, hogy legyen a szerbiai politizálás egyik központi 

kérdése – erről is beszélt Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke 

Újvidéken. Mint mondta, ha kell, az alkotmányt is megváltoztatják azért, hogy a tartomány 

megkapja a neki járó jogokat. 

 

Szabadka: tévévitára hívta ki az MRM a VMSZ-t és a DS-t 
2012. április 30. – Vajdaság Ma 

Tévévitára hívta ki a VMSZ és a DS polgármesterjelöltjét László Gyula, a Magyar Remény 

Mozgalom szabadkai önkormányzati listavezetője és polgármesterjelöltje. 

 

Küzdelem egy normálisabb életért 
2012. május 1. – Varjú Márta – Magyar Szó 

Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével egy erőteljes kampány 

befejezése előtt összegezésképpen az esélyekről, a normálisabb Szerbia megteremtéséről, a 

jogkövető magatartás fontosságáról, a vajdasági magyarság egy mederben haladásáról 

beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Ki kerül az RP listájára? 
2012. április 29. – Kárpáti Igaz Szó 

A többségében magyarok lakta járások és az UMDSZ vezetőivel folytatott megbeszélést 

Ivan Busko, a megyei állami közigazgatás első elnökhelyettese, a Régiók Pártja (RP) 

megyei szervezetének alelnöke. 

 

Új dékán a magyar kar élén 
2012. április 29. – Kárpáti Igaz Szó 

Lezajlott az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és 

Természettudományi Kar új dékánjának a megválasztása. A bizottság egyhangú döntése 

értelmében Lizanec Péter professzort Spenik Sándor váltja a poszton a következő hét évre. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13435/Tothfalu-Egy-martir-pap-szobrot-kapott.html
http://pannonrtv.com/web/?p=6640
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13438/Szabadka-tevevitara-hivta-ki-az-MRM-a-VMSZ-t-es-a-DS-t.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-01_Kuzdelem_egy_normalisabb_eletert.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9174
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9179
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Miért éppen magyarul? 
2012. április 28. – Kárpátinfo 

A magyar családok gyermekei 3–6 éves korukig magyar környezetben nevelkednek. 

Viszont a társadalmi nyomásnak engedve sokszor a szülők a családon kívüli nevelés 

színterein már nem feltétlenül biztosítják a biztonságos magyar környezetet. Magyarázzák 

ezt a jövőbeli könnyebb boldogulási lehetőségekkel, a gyermekkori jobb idegennyelv-

elsajátítással. 

 

Újra ülésezett a művelődési kerekasztal 
2012. április 30. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Április 25-én, szerdán került sor annak a művelődési kerekasztalnak az ülésére, amelyet 

HMDK-s alapszervezetek és kultúregyesületek vezetői alkotnak, és akik elsősorban arról 

tárgyaltak, hogy hogyan tovább? Mint ismeretes, Sója Dénes parlamenti képviselő 

javaslatára a zágrábi Kisebbségi Tanács a baranyai és szlavóniai HMDK-s szervezetek 

majdnem felének megvonta az idei támogatását. 

 

Nyílt nap a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 
2012. április 27. – RTV Slovenija Hidak 

Az iskola napja alkalmából első ízben szerveztek nyílt napot a Lendvai Kétnyelvű 

Középiskolában. 

 

„Jó Napot Heißt Grüß Gott“ 
2012. április 27. – Volksgruppen 

„Jó Napot Heißt Grüß Gott“ – mottóval került megrendezésre a „Kulturforum 

Südburgenland“, a monyorókeréki Josefinum és a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium közös 

projektje. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Hatalom/Iskola/Színház” 

rendezvénysorozatához kapcsolódó rendezvény az integrációról és a kirekesztésről szól. 
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http://karpatinfo.net/hetilap/miert-eppen-magyarul
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3218-ujra-uelesezett-a-mveldesi-kerekasztal
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3807
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164405/
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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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