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A haza minden előtt 
2012. május 3. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Megválasztotta Áder Jánost köztársasági elnökké a magyar parlament szerdán. A 

megválasztott államfő hangsúlyozta, a magyar érdekek és a magyar értékek szószólója 

kíván lenni. 

 

Mérsékelt tisztogatást ígér az új kormány, „abszolút prioritás” a MOGYE-
határozat eltörlése 
2012. május 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro, Szabadság, 

Új Magyar Szó 

Az új kormány csak a prefektusok és az államtitkárok leváltását tervezi, az 

intézményvezetők tisztségükben maradnak – jelentette ki Victor Ponta kinevezett 

miniszterelnök. A kormány első döntése egyébként a MOGYE új karát létrehozó határozat 

eltörlése lesz – szivárgott ki szociáldemokrata körökből. Crin Antonescu USL-társelnök 

megerősítette az információt. 

 

Újabb szakot akkreditáltak a Sapientián 
2012. május 2. – transindex.ro, Szabadság 

A Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakot is akkreditálta a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán a Romániai Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Hatóság - jelentette be sajtótájékoztatóján Tonk Márton, a kolozsvári 

kar dékánja. Az egyetem így 14 szakon hirdethet államvizsgát. 

 

Az Európai Parlament elé kerül a Benes-dekrétumok ügye 
2012. április 27. - MTI 

Pozitív tartalmú ajánlásnak minősítette közleményében Bagó Zoltán fideszes európai 

parlamenti (EP-) képviselő az egykori Csehszlovákiában kiadott Benes-dekrétumok ellen 

az EP petíciós bizottságához benyújtott előterjesztést. A feladat most közleménye szerint 

az, hogy az Európai Parlament petíciós bizottsága mielőbb napirendre tűzze a kérdést, és 

érdemi vita keretében lehessen alátámasztani a Benes-dekrétumokkal szembeni érveket. 

 

Tömeges átigazolások az MPP-ből az EMNP-be Háromszéken 
2012. május 2. – Krónika 

Az utolsó percben is igazoltak át jelöltek a Magyar Polgári Pártból (MPP) az Erdélyi 

Magyar Néppártba (EMNP) Háromszéken. Kulcsár Terza József, az MPP megyei elnöke 

szerdán arról számolt be, hogy a listák leadásának utolsó napján, május elsején reggel az 
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összes nagybaconi jelöltjük átállt a Néppártba, azzal az indokkal, hogy ott jobban tudják 

képviselni a népet. 

 

Véglegesítette jelöltlistáit az RMDSZ 
2012. május 2. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Közel tízezer jelöltet indít az RMDSZ a június 10-i helyhatósági választáson – közölte 

szerdán Kolozsváron Kovács Péter főtitkár. A szervezetnek összesen 9976 jelöltje van 

országszerte. Közülük 319 polgármesterjelölt, 8854 helyi és 789 megyei tanácsosjelölt, 

valamint 14 megyei tanácselnökjelölt. 

 

Kolozsvár: a népszámlálás előzetes eredményeiről kiadott könyvet mutatnak 
be 
2012. május 2. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

A kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Kós Károly Akadémia 

Alapítvány bemutatja a Népszámlálás 2011. Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első 

évtizedében című kiadványát. A publikáció a 2011-es népszámlálás előzetes 

eredményeinek kontextuális elemzését, valamint az erdélyi magyar népesedést befolyásoló 

tényezők feltárását tartalmazza. 

 

Visszalépett az MPP kolozsvári polgármester-jelöltje 
2012. május 2. – transindex.ro, Krónika Szabadság 

A legtöbb Kolozs megyei településen támogatják egymást az Erdélyi Magyar Néppárt és a 

Magyar Polgári Párt (MPP) polgármester-jelöltjei illetve tanácsos-jelöltjei, a megyei 

tanácsosi helyekért pedig koalíciós listát indítanak – közölték szerdai, közös 

sajtótájékoztatójukon az alakulatok helyi vezetői. Kolozsváron polgármesternek az EMNP 

alelnökét, Gergely Balázst, Kolozs megyei tanácselnöknek az MPP-s Csép Sándort jelölték. 

Fodor Alpár, a polgáriak kolozsvári polgármester-jelöltje visszalépett, és a Néppárt helyi 

tanácsosi listájának második helyén indul. 

 

Markó szerint tárgyalni fog az USL-vel az RMDSZ 
2012. május 2. – transindex.ro 

Markó Béla kormányfő-helyettes szerint várhatóan beszélget az RMDSZ és az USL 

vezetősége a napokban, a kormányalakítás előtt, azonban a tárgyalás eredményességét 

illetően nem túl optimista: úgy véli, szoros együttműködésre nem lehet számítani. 

 

Megoszlanak a magyar szavazatok Marosvásárhelyen 
2012. május 2. – Erdély Ma, MTI 

Immár bizonyossá vált, hogy megoszlanak a magyar szavazatok a júniusi önkormányzati 

választásokon Marosvásárhelyen. Az RMDSZ és az MPP is külön polgármesterjelöltet 

állított; az Erdélyi Magyar Néppárt az utolsó pillanatban bejelentette, a független 

Smaranda Enache polgármesterjelöltet támogatja. 
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Gyergyószentmiklóson három polgármesterjelölt indul 
2012. május 2. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Gyergyószentmiklóson három polgármesterjelölt indul a választásokon. Két párt nyújtott 

be teljes tanácsosi listát, öt párt állított részleges listát és négy független jelölt pályázza 

meg a tanácsosi tisztséget. 

 

Kész a háromszéki EMNP-lista 
2012. május 2. – Erdély Ma 

Véglegesítették az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) háromszéki polgármesterjelöltjeinek 

listáit – közölte tegnap Nemes Előd, a párt megyei elnöke. Tizenhárman indulnak a 

néppárt színeiben, Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ jelöltjét, Kovásznán az MPP jelöltjét 

támogatják, Zágonban pedig közöset indítanak a Magyar Polgári Párttal. 

 

Végleges a jelöltek listája Székelyudvarhelyen is 
2012. május 2. – Erdély Ma 

Május elsején, éjfélkor járt le a helyhatósági választás jelöltállítási határideje. Eddig a helyi 

választási irodánál négy személy jelezte indulási szándékát a polgármesteri székért: az 

EMNP Tankó Lászlót látja érdemesnek a titulusra, míg az RMDSZ Bunta Levente 

leköszönő polgármestert jelölte. Az MPP Szász Jenőt választatná vissza, míg a palettán egy 

független jelölt, a nem szokványos kampánnyal jelentkező Csedő Attila is jelen van. 

 

Öt polgármesterjelölt közül választhatnak Csíkszeredában 
2012. május 2. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A korábbi hírekkel ellentétben, a független jelöltként aláírásokat gyűjtő Bokor Márton az 

MPP jelöltje lett. Az EMNP polgármester-jelöltje dr. Szabó Soós Klára, az RMDSZ 

színeiben Ráduly Róbert Kálmán indul. A Szociálliberális Unió (USL) csíkszeredai 

polgármester-jelöltje Adrian Jean Andrei, míg a Dan Diaconescu Néppárté (PPDD) Ioan 

Popa. 

 

Elemző: nem a MOGYE magyar karának megalapításába bukott bele a 
kormány 
2012. május 2. – Erdély Ma, MTI 

Nem a MOGYE magyar karának megalapítása, hanem a megszorító intézkedések okozták 

az Ungureanu-kormány bukását Dan Tapalagă politikai elemző szerint, aki szerdán 

nyilatkozott az MTI-nek a romániai kormányválságról. 

 

Több mint 400 RMDSZ jelölt Hunyad megyében 
2012. május 2. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Minden eddigi választásnál több jelölttel készül a júniusi helyhatósági választásra az 

RMDSZ Hunyad megyei szervezete – jelentette be tegnap Winkler Gyula EP képviselő, 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117206&cim=elemzo_nem_a_mogye_magyar_karanak_megalapitasasba_bukott_bele_a_kormany
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117201&cim=tobb_mint_400_rmdsz_jelolt_hunyad_megyeben
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megyei RMDSZ elnök. Mint mondta, a megyében 15 településen működik RMDSZ 

szervezet, de jelöltlistát még további 5 településen is sikerült állítani. 

 

Elkészültek az MPP listái is 
2012. május 2. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Teljes listákkal és 24 polgármesterjelölttel indul a Magyar Polgári Párt a háromszéki 

választásokon – jelentette be az alakulat elnöke, Kulcsár-Terza József. Hozzátette: annak 

ellenére, hogy többen is kiálltak a pártból és az EMNP-ben folytatják politikai 

tevékenységüket, a polgáriak 36 településen adtak le teljes listát, és 24 helyen indítanak 

saját polgármesterjelöltet. 

 

KAT: hiánypótló programok 
2012. május 3. – Új Magyar Szó 

A Kulturális Autonómia Tanács azokat a pontosan megfogalmazott, több megyére 

kiterjedő, konkrét programokat helyezi előtérbe, amelyek létező igényt, hiányosságot 

pótolnak – jelentette ki tegnap Kolozsváron Székely István, a testület elnöke. 

 

Indul az egész napos adás? 
2012. május 3. – Új Magyar Szó 

A jövőben 55 éves Marosvásárhelyi Rádió egész napos magyar nyelvű sugárzás indítását 

tervezi az ünnepi év alkalmából. A műszaki feltételek megteremtése után reggel hattól 

tizenegyig és délután hattól késő estig tartanak az új idősávok – mondta Szász Attila, a 

magyar adás főszerkesztője. 

 

Lajčák: nem lesznek problémák a szlovák-magyar viszonyban 
2012. május 2. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Miroslav Lajčák szlovák miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter nem számol azzal, 

hogy a jövőben problémák lesznek a szlovák-magyar kapcsolatokban, s ha fel is merülnek 

gondok, azokat a felek diplomáciai úton, zárt ajtók mögött kívánják megoldani. 

 

Farkas Iván: Nem számol a kormány déli régiók felzárkóztatásával 
2012. május 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Nem tervezi a leszakadó régiók és főként Dél-Szlovákia gazdasági és infrastrukturális 

felzárkóztatását Robert Fico kabinetje - állítja a Magyar Koalíció Pártja (MKP), amely 

szerint ennek nyilvánvaló bizonyítéka, hogy hiányoznak az ezt irányzó elképzelések az új 

kormányprogramból. 
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Kormányprogram - Periférián a nemzetiségi oktatásügy 
2012. május 2. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Magyar Hírlap 

Hiányosnak tartja a kormányprogram nemzetiségi oktatásüggyel foglalkozó részét a 

Magyar Koalíció Pártja, mivel az ebben a tekintetben csak a szlovák nyelv elsajátításának 

fontosságát említi. 

 

Kiállítás a felvidéki magyarok kitelepítéséről Bonyhádon 
2012. május 2. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

A felvidéki magyarok kitelepítésének történetét mutatja be a bonyhádi Völgységi Múzeum 

csütörtökön nyíló új időszaki kiállítása. Bonyhádra és környékére közel 3 ezer kitelepített 

felvidéki érkezett 1947 és 1949 között. 

 

Polgári Vajdaság: a pártok többsége megkerüli a decentralizáció kérdését 
2012. május 2. – Vajdaság Ma 

A kormányon kívüli szervezeteket tömörítő Polgári Vajdaság koalíció április 2-án nyílt 

levéllel fordult minden, a parlamenti választásokon induló politikai párthoz, s azt 

követelte, nyilatkozzanak Szerbia decentralizálásával és regionalizációjával, valamint 

Vajdaság alkotmányos-jogi helyzetével kapcsolatban. 

 

Versecen felújítják az egykori vár tornyát 
2012. május 2. – MTI, Vajdaság Ma 

Négymillió dinárral támogatja a verseci vár tornyának és környezetének felújítását a 

vajdasági kormány művelődési titkársága. „A verseci torony a legértékesebb vajdasági 

kulturális örökség a bácsi vár épületegyüttese után” - mondta Milorad Đurić tárcavezető a 

Verseci Városi Múzeummal a napokban kötött támogatási szerződés aláírása alkalmából. 

 

A szerbiai katolikus püspökök üzenete a 2012-es választásokra 
2012. május 2. – Vajdaság Ma 

Kedves testvérek! Mint püspökeitek, arra kérünk benneteket, hogy 2012. május 6-án 

menjetek el és adjátok le szavazatotokat lelkiismeretetek szerint azokra a jelöltekre és 

pártokra, amelyek jobban tisztelik az erkölcsi értékeket, tiszteletben tartják minden egyes 

személy méltóságát és kulturális, nyelvi, vallási identitását. 

 

Igazi autonómiát akar a VMSZ 
2012. május 2. – MTI, hirado.hu 

Nemcsak szavakban, hanem a gyakorlatban is tökéletes európai régióvá kell válnia a 

Vajdaságnak - véli a VMSZ alelnöke. Egeresi Sándor a Magyar Szónak elmondta, a VMSZ 

„legfőbb célkitűzése, hogy megteremtsük az igazi autonómiát a törvényhozói, végrehajtói 

és a részbeni bírósági, meg igazságszolgáltatási hatalmi hatáskörrel”. 
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Nem akarnak szakítani a belgrádi diktátummal  
2012. május 3. – Varjú Márta – Magyar Szó 

Épp egy hónapja annak, hogy lejárt a 180 napos határidő arra vonatkozólag, hogy a 

kormány rendelettel szabályozza a tartományi vagyon visszaszármaztatását. Minden jel 

arra mutat, hogy az LDP, a VSZL és a DP nem kíván szakítani a belgrádi diktátummal, 

hiszen semmit sem tettek annak érdekében, hogy a tartományi vagyon felett a vajdaságiak 

rendelkezhessenek. Erről a kérdésről beszélgetett Pásztor Istvánnal a Magyar Szó. 

 

A köpönyegforgató és más tollával ékeskedő politikusok erkölcstelensége 
2012. május 3. – Magyar Szó 

„Egyes politikai pártok megtévesztéssel próbálják átverni a szavazópolgárokat, egyetlen 

egy céllal, hogy gyengítsék ellenfeleiket. Mi mással lenne magyarázható, hogy Pásztor 

János, aki 2011-ben még a helyi közösségi választásokon a Demokrata Párt színeiben 

indult, most már a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének egyéni 

képviselőjelöltje, ugyanabban a választási körzetben, ahol Pásztor István, a VMSZ elnöke 

is indul” – áll a VMSZ sajtóközleményében. 

 

Megalakult a Magyar Egység Párt 
2012. május 3. – Magyar Szó 

Április harmadikán a vajdasági magyar pártpalettán hatodikként jegyezte be az emberi 

jogi, kisebbségügyi, közigazgatási és önkormányzati minisztérium a Magyar Egység Pártot 

(MEP). Ahogy Szmieskó Zoltán, a párt elnöke elmondta: a MEP demokratikus középpárt, 

amely higgadt, megfontolt politizálást fog folytatni, és azokat a magyarokat szeretné 

megszólítani, akik nem szavaznak, vagy ha igen, akkor a voksukkal nem magyar pártot 

támogatnak. Számításaik szerint ez a réteg a magyar választásra jogosultaknak a 40 

százalékát teszi ki. 

 

A Jobbik a Magyar Reményért 
2012. május 3. – MTI, Magyar Szó 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatásáról biztosítja a Magyar Remény 

Mozgalmat a május 6-i választásokon – hangzott el László Bálint, a Magyar Remény 

Mozgalom elnöke, Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke és Szávay 

István országgyűlési képviselő, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetje elnökének közös 

sajtótájékoztatóján Szabadkán. A sajtótájékoztatót követően az MRM kampányzáró 

lakossági fórumot tartott. 

 

Déli pártkavalkád 
2012. május 3. - Németh András - HVG 

Az egyre durvább, személyeskedésbe átcsapó szerbiai választással foglalkozik a HVG. A 

legesélyesebbnek tartott a Szerb Haladó Pártot vezető Tomiszlav Nikoliccsal kapcsolatban 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-03_Nem_akarnak_szakitani_a_belgradi_diktatummal.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-03_A_koponyegforgato_es_mas_tollaval_ekeskedo.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-03_Megalakult_a_Magyar_Egyseg_Part.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-03_A_Jobbik_a_Magyar_Remenyert.xhtml


 

 

 

 

 

 
8 

orosz-belorusz államszövetséghez való csatlakozási szándékát emlegetik, valamint 

végzettségével kapcsolatban tesznek fel kérdéseket ugyanis az újvidéki egyetemen, ahol 

elvileg diplomázott erről nem tudnak. A Vajdasági Magyar Szövetség bízik a 100 ezer 

szavazatban és ezzel a 6 képviselői helyben. Elmondásuk szerint a magyarság már régen 

nem volt ennyire egységes ezért bizakodva tekintenek a választások felé. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. május 3-i számában olvasható.) 

 

Döntött a CVK 
2012. május 2. – Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai választókerületek végleges határai még nem voltak ismertek, amikor 

megbízható forrásból származó értesülésünk szerint megírtuk, nem lesz a magyar egyéni 

induló számára kedvező területi felbontás. S mint azt a Központi Választási Bizottság 

(CVK) április 28-án kelt rendelete tanúsítja, informátorunk hitelesen tájékoztatta 

lapunkat. 

 

Mohács 
2012. május 2. – Kárpáti Igaz Szó 

A Központi Választási Bizottság kimondta a verdiktet. Ebből pedig kiderült: szabászaik 

ollói még arra sem adtak esélyt, hogy egy olyan választókerületet nyirbáljanak össze, 

amelyikben a magyarság minimális 40 százalékot tett volna ki. Ez utóbbi esetben – már–

már a fantazmagória határát súroló magyar–magyar összefogás hozamaként – talán–talán 

még lett volna kilátás mandátumszerzésre. 

 

Orbán Viktor fogadta a HMDK elnökét 
2012. május 2. – MTI, Echo TV 

A horvátországi magyarság helyzetével összefüggő kérdésekről és a szomszédos ország 

belpolitikai életének aktuális fejleményeiről volt szó Orbán Viktor kormányfő, Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Jakab Sándor, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) elnökének szerdai budapesti találkozóján. 

 

Magyarul az óvodától az egyetemig címmel tartottak konferenciát 
2012. május 2. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

Április 27-én a horvátországi magyar oktatás fontosságáról, jelenéről és jövőjéről, a 

diáklétszámról, a megmaradásról, a lehetőségekről és a kétnyelvűségről tartottak 

tudományos tanácskozást Eszéken, a Strossmayer Egyetem Bölcsészet-tudományi 

Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9213
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9206
http://www.echotv.hu/belfold/orban_viktor_fogadta_a_hmdk_elnoket.html
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3224-magyarul-az-ovodatol-az-egyetemig-cimmel-tartottak-konferenciat
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Tettlegességre ragadtatta magát K. Kettős János „szuperintendens” 
2012. május 2. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Múlt csütörtökön a kopácsi kultúrotthon előtt K. Kettős János, a Horvátországi Magyar 

Református Keresztyén Egyház püspöke szóbelileg inzultálta, majd pedig öt szemtanú 

jelenlétében megtámadta és fizikailag bántalmazta Varga Attilát, a falu polgármesterét és 

id. Varga Józsefet, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház kopácsi 

gyülekezetének gondnokát. A gondnok súlyos sérülést szenvedett, az egyik szemére alig 

lát, szemhéját össze kellet varrni, sérülése nyolc napon túl gyógyuló, feljelentést kíván 

tenni. 

 

Elhunyt Monoszlóy Dezső 
2012. május 2. – MTI, hirado.hu 

Évek óta tartó, súlyosbodó betegeskedés után, 88 éves korában Bécsben elhunyt 

Monoszlóy Dezső író, költő, műfordító - közölte a Bécsi Napló szerkesztősége. Monoszlóy 

Dezső 1923-ban született Budapesten, 1947 és 1968 között Pozsonyban élt, a Csehszlovák 

Írószövetség magyar titkára, az Irodalmi Szemle szerkesztője volt. 1968-ban Újvidékre 

emigrált. 1970-ben Ausztriába költözött és Bécsben telepedett le. Tagja volt az Ausztriai 

Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által kiadott Bécsi Napló 

szerkesztőbizottságának. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3233-tettlegessegre-ragadtatta-magat-k-ketts-janos-szuperintendens
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/02/14/Elhunyt_Monoszloy_Dezso.aspx?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

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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