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Répás Zsuzsanna: a kormány kiáll a magyar nyelvű orvosképzés mellett 

2012. május 3. – Erdély Ma, MTI 

A magyar kormány nagyon fontosnak tartja, hogy legyen magyar nyelvű orvosképzés 

Erdélyben, és kiáll a Marosvásárhelyi Orvosegyetem (MOGYE) magyar oktatóinak és 

diákjainak küzdelme mellett – mondta Répás Zsuzsanna csütörtökön az MTI-nek. 

 

Répás: a stratégiaalkotás ideje következett el a nemzetpolitikában 

2012. május 3. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A nemzetpolitikai stratégiaalkotás fontosságát hangsúlyozta Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács stratégiái 

címmel rendezett konferencián. Pásztor István, a VMSZ elnöke a közösségépítés fontosságát 

emelte ki. Kántor Zoltán, a tanácskozást szervező Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője arról 

beszélt, hogy a stratégiák akkor valósulhatnak meg, ha a magyar állam és a határon túli 

magyar közösségek között élő együttműködés van. 

 

Uniós fórumokhoz fordul az RMDSZ 

2012. május 4. – Krónika, Új Magyar Szó 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűléséhez fordul az RMDSZ, ha a Ponta-kabinet 

visszavonja a MOGYE magyar karának létrehozásáról rendelkező határozatot – jelentette be 

Frunda György szenátor. Kelemen Hunor szövetségi elnök és Sándor Krisztina, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) kampányszóvivője szerint a polgári engedetlenség eszközével is élni 

kell, amennyiben az új kormány megakadályozza a magyar kar létrehozását. Kelemen Hunor 

szerint egy ilyen intézkedés elronthatja a román–magyar kapcsolatokat. 

 

A KMKSZ elítélte a magyarellenes döntést 

2012. május 3. – Kárpátalja 

A Központi Választási Bizottság (CVK) április 28-án kijelölte az októberben esedékes 

parlamenti választások egyéni választókörzeteinek határait. Eldőlt, hogy az előzetes 

várakozásokkal ellentétben, számos nemzetközi szervezet és a magyar kormány közbenjárása 

ellenére mégsem lesz Kárpátalján magyar többségű választókörzet. 

 
Áder János nem lesz ott a V4-es államfői csúcson 

2012. május 3. – MTI, SITA, Új Szó 

Nem vesz részt a V4-es országok államfőinek magas-tátrai csúcsértekezletén Áder János. A 

magyar fél erről csütörtökön tájékoztatta a vendéglátó szlovák elnök, Ivan Gašparovič 

hivatalát. 

 

Szlovák félelmek, bukaresti dicséret, német várakozás - Áder János a külföldi sajtóban 

2012. május 3. – MTI, hirado.hu 

A Hospodárské noviny napilap szerint Áder János „nyilvánvalóvá tette, hogy az ő részéről a 

szlovákok nem is gondolhatnak a kölcsönös kapcsolatok javítását célzó igyekezetre”. A lap ezt 

Áder beszédének a határon túl élő magyarokra vonatkozó részére hivatkozva állítja. A lap 
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szerint Áder „beteljesítette azokat a félelmeket, hogy politikájának egyik fő témáját a 

szomszédos országok politikájába való beavatkozás alkotja majd”. 

 
Kelemen: a MOGYE-ügy nem csak ürügy volt 

2012. május 3. – transindex.ro 

A Transindex Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel készített interjút, a politikus a kormány 

bukása és a MOGYE-ügy kapcsán kijelentette: „azok az erdélyi magyar politikusok, akik 

cinikusan nyilatkoztak arról, hogy a MOGYE-ügy a bizalmatlansági indítvány során csak 

ürügy volt, vagy nem értik a politikát, vagy úgy csinálnak, mintha nem értenék. A 

MOGYE nem ürügy volt, a bizalmatlansági indítványban megfogalmazott többi téma volt 

ürügy”. 

 

Feszültséget szítana a MOGYE magyar karának megszüntetése 

2012. május 3. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Ha az új kormány érvényteleníteni próbálja a MOGYE magyar karának létrehozásáról 

szóló korábbi kormányhatározatot, akkor egy létező jogot venne el a magyar közösségtől, 

és ez feszültségeket kelthet, véli Antal Árpád. Édler András RMDSZ-es képviselő szerint 

utcai megmozdulást is eredményezhet a jogfosztás. 

 

Máté András: nem tettem sértő megjegyzéseket 

2012. május 3. – Krónika, transindex.ro 

Elutasítja az EMNP „gyűlöletkeltő és becsületsértő retorikáját” Máté András Levente, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, aki azt is leszögezi: soha nem nyilatkozott 

olyasmit, ami sértő lenne nemzettársaira nézve. 

 

Demeter Szilárd veszi át az EMNP választási kampányának vezetését 

2012. május 3. – Krónika, transindex.ro 

Demeter Szilárd irányítja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kampánystábját, miután 

Gergely Balázs eddigi kampányfőnök lemondott a tisztségről, hogy polgármester- és 

tanácsosjelölti teendőit elláthassa. 

 

Letiltotta Ráduly az interjút, melyben bejelenti: nem indul újabb mandátumért 

2012. május 3. – Sipos Zoltán – transindex.ro, Krónika 

Bár minden mondatát vállalja, arra kérte a Hargita Népét Ráduly Róbert, hogy tekintsenek 

el egy, decemberben vele készült interjú közlésétől. A letiltott, meglehetősen sommás 

megállapításokat tartalmazó szöveg csütörtökön jelent meg a Tulipédia.info oldalon. 

 

Erdélyi gyűjtőkönyvtár létrehozását szorgalmazza a Kulturális Autonómia Tanács 

2012. május 3. – transindex.ro, Erdély Ma 

A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) azokat a pontosan megfogalmazott, több megyére 

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

pótolnak – jelentette ki szerdán Kolozsváron Székely István, a testület elnöke. 
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Az EMNP jelöltjei a helyhatósági választásokon, számokban 

2012. május 3. – transindex.ro 

Az EMNP 12 megyében 2043 tanácsosjelöltet, 80 polgármester-jelöltet, 281 megyei 

tanácsosjelöltet és 5 megyei tanácselnök-jelöltet indít a június 10-i helyhatósági 

választásokon. 

 

A régi politikával szembesítették a lakosságot 

2012. május 3. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A régi politika és a régi politikusok be nem tartott ígéreteivel szembesítették 

Marosvásárhely polgárait az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői május 3-án, csütörtökön, 

azért, hogy „tudják, kik vezették őket, és kiket kell leváltani”. 

 

A magyarság fogyásának okait ismertették Kolozsváron 

2012. május 3. – Krónika, Új Magyar Szó 

A természetes fogyás, a vegyes házasságok, a nemzetiségváltás és a kitelepedés 

befolyásolja az erdélyi magyarság számának csökkenését – derül ki egy kiadványból, 

amelyet csütörtökön ismertettek Kolozsváron. 

 

22 év után első ízben korlátozzák a kisebbségi jogokat 

2012. május 3. – Nyugati Jelen 

Noha a végső döntést további tárgyalások után az RMDSZ parlamenti frakciója hozza meg 

jövő hétfőn, „nehéz lesz megszavazni azt a kormányt, melynek elsődleges prioritása a 

magyarság jogainak visszaszorítása”, válaszolt a Nyugati Jelen kérdésére csütörtökön 

Déván Markó Béla, leköszönő miniszterelnök-helyettes. 

 

 
Elutasította a hivatal Gubíkék panaszát, bírósághoz fordulnak 

2012. május 3. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

Alaptalannak minősítette Gubík László, Dolník Erzsébet és Kassai Gyula - szlovák 

állampolgárságuk elvesztésével kapcsolatos - panaszát a nyitrai körzeti hivatal - tudta meg 

Gubík Lászlótól az MTI. „A nyitrai körzeti hivatal ezen válaszával kimerült a Szlovákián 

belüli jogorvoslati lehetőség, ezért most nemzetközi bírósághoz fordulunk” - mondta Gubík. 

Hozzátette: jogi képviseletüket Strasbourgban az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének fia, 

ifjabb Lomnici Zoltán látja majd el. 

 

Most-Híd: olvashatatlan Ficóék kormányprogramja 

2012. május 3. – MTI, hirado.hu 

A Most-Híd szerint olvashatatlan és konkrétumokat alig tartalmazó dokumentum Robert Fico 

kabinetjének kormányprogramja, amely a szlovák-magyar párt szerint elsősorban azt a célt 

tartja szem előtt, hogy a kormánypárt meg tudja őrizni választói körében saját népszerűségét. 

A kisebbségi status quo megőrzése nem lehet cél - mondta el Solymos László a 
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kormányprogram a nemzeti kisebbségeket érintő elképzelései kapcsán, amelyek között ez a 

célkitűzés szerepel. A kisebbségek jelenlegi jogállásának megőrzése helyett szerinte 

előrelépéseket kellene tenni. 

 

Hagyománnyá válhat a felvidéki magyar óvodák és iskolák napja 

2012. május 3. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Első alkalommal került megrendezésre a Felvidéki Magyar Óvodák és Iskolák Napja április 

28-án, Komáromban. Apropóul a 60 éve elindult magyar nyelvű oktatás szolgált. 

 

Szávay: Hiszem és hisszük, hogy van visszaút! 

2012. május 3. – Varga Tibor – Szabad Újság 

Az MKP bejutásában bízott, a Most-Híd által képviselt politikát viszont veszélyesnek tartja 

Szávay István magyar országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke. 

A magyarországi párt határon túli magyarokért felelős képviselőjét a szlovákiai parlamenti 

választások eredményéről, a magyar kormány felelősségéről és feladatairól, valamint pártja 

nemzetpolitikai elképzeléseiről kérdezte a Szabad Újság. 

 

Mire elég a status quo 

2012. május 4. – Lovász Attila – Új Szó 

„A kisebbségi status quo jól hangzik. Azon túl viszont a pangás és leépülés található csak – és 

akkor feltételezzük, hogy a 2006–10-es gyakorlat, amikor a status quo ígérete mellett kaptunk 

nyelvtörvényt és földrajzi nevekről szóló vitát, mégsem lesz gyakorlat.” 

 

 
Az LMP részvételre buzdít a szerbiai választásokon 

2012. május 3. – Vajdaság Ma, MTI 

Az LMP minden magyart arra buzdít, hogy vegyenek részt a vasárnapi szerbiai parlamenti 

és elnökválasztáson, illetve a vajdasági tartományi parlamenti és helyi önkormányzati 

választásokon és „hallassák a hangjukat” - áll az ellenzéki párt frakcióvezetőjének 

csütörtöki közleményében. 

 

Gyökeres változást! 

2012. május 3. – Vajdaság Ma 

A tüneti kezelés és fájdalomcsillapítás nem segít, Délvidéken gyökeres változásra van 

szükség, ahogyan arra az MRM kampányszlogenjében is rámutat – hangzott el Vona 

Gábortól, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökétől a Magyar Remény Mozgalom 

(MRM) szerdai kampányzáró rendezvényén, a szabadkai Új Városházán. 

 

Fej fej mellett a Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt 

2012. május 3. – Vajdaság Ma, MTI 

Csupán egy százalék a különbség a Demokrata Párt (DS) és a Szerb Haladó Párt (SNS) 

támogatottsága között, az utóbbi javára - írta a Danas belgrádi napilap szerdai online 
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kiadásában a YourReputation Platform közvélemény-kutató felmérésére hivatkozva. Az 

intézet hétfői felmérése szerint a Szerb Haladó Párt 32,6, a Demokrata Párt pedig 31,6 

százalékot kapna most. 

 

Ott legyünk, ahol a döntéseket hozzák 

2012. május 4. – Tómó Margaréta – Magyar Szó 

Hét hónapja nyílt meg Vajdaság brüsszeli irodája. Predrag Novikovval, az iroda 

vezetőjével, a Magyar Szó beszélgetett az aktuális pályázatokról, Vajdaság brüsszeli 

megítéléséről, az iroda tevékenységéről és eredményeiről. 

 
Nyilatkozat 

2012. május 3. – Kárpátalja 

„A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Elnöksége megdöbbenve vette tudomásul a 

Központi Választási Bizottság döntését a 2012. október 29-i parlamenti választások egyéni 

körzeteinek határairól. A KMKSZ ezen intézkedést a kárpátaljai magyar népcsoport elleni 

nyílt támadásként értékeli és a leghatározottabban elítéli azt.” 

 

„Poklok útja – mártírok útja” 

2012. május 3. – Kárpátalja 

Emlékezve elődeik szenvedéseire és elpusztítására, hét aknaszlatinai polgár kerékpárral 

tette meg azt az utat, amelyet 1944 őszén, a szovjet megszállást követően az 

elhurcoltaknak gyalog kellett megtenniük a szolyvai gyűjtőtáborig. 

 

 
Elnöki díj a ZBGO diákjainak 

2012. május 3. – Volksgruppen 

A Felsőőri Kéttannyelvű Szövetségi Gimnázium magyar tagozatos diákjai az „Erőszak és 

remény között: a háború vége és a második köztársaság újjáépítése 1945-ben“ című 

országos pályázaton az előkelő második helyezést érték el. A díjat Heinz Fischer 

szövetségi elnök nyújtotta át a Hofburgban május 2-án. 
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