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Haladók és demokraták az élen 
2012. május 7. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) vasárnap késő esti nem 

hivatalos adatai szerint a köztársasági parlamenti választásokon a Szerb Haladó Párt köré 

tömörülő koalíció által állított Mozdítsuk előre Szerbiát –Tomislav Nikolić elnevezésű 

listára a polgárok 24,7 százaléka voksolt. A Demokrata Párt körüli Választás a jobb életért 

– Boris Tadić listára a polgárok 23,2 százaléka szavazott. A VMSZ 2,4 százalékos 

eredményt ért el, ami 6 képviselői helyet jelent.  

 

Felfüggesztette a Marosvásárhelyi Táblabíróság a MOGYE magyar-angol 
karát létrehozó kormányhatározatot 
2012. május 4.  – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, 

Népszava 

Felfüggesztette a Marosvásárhelyi Táblabíróság a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar és angol nyelvű orvosi és gyógyszerészeti 

karát létrehozó kormányhatározatot. A döntés az egyetem vezetőinek a kormányhatározat 

hatályon kívül helyezésére irányuló keresete nyomán született, az ügyet mindössze 

decemberben tárgyalja érdemben a bíróság. 

 

Hlina bocsánatot kért a magyaroktól Slota tetteiért és kijelentéseiért 
2012. május 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bocsánatot kért minden magyartól Ján Slota tetteiért és kijelentéseiért Alojz Hlina, az 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) képviselője a szlovák 

parlamentben pénteken. Hlina azért is bocsánatot kért, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 

elnökének oly hosszú időn keresztül hatalma és befolyása lehetett Szlovákiában. 

 

Áder sem jön Ukrajnába 
2012. május 5. – Kárpátalja Ma 

A szerdán megválasztott magyar államfő halaszthatatlan új hivatali kötelezettségei miatt 

nem tud részt venni a közép-európai államfők csúcstalálkozóján. A közép-európai elnökök 

XVIII. találkozójára – amelyet az ukrajnai Jaltában rendeznek meg május 11-12-én – 

korábban Schmitt Pál volt államfő kapott meghívást. A rendszeresen megtartott 

eseményen Magyarország "hagyományosan képviselteti magát". 

 

A választásokig ellenzékben marad az RMDSZ 
2012. május 5. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az RMDSZ nem ír alá semmiféle protokollumot a szociál-liberális szövetséggel, marad az 

ellenzékben – nyilatkozta pénteken Kelemen Hunor, szövetségi elnök a Newsin 

hírügynökségnek. Hozzátette: a szövetség számára inkább az a fontosabb, hogy a politikai 

párbeszédet ne szakítsák meg. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-07_Haladok_es_demokratak_az_elen.xhtml
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63177
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63177
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/04/hlina-bocsanatot-kert-a-magyaroktol-slota-tetteiert-es-kijelenteseiert
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9835-ader-sem-jon-ukrajnaba
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117478&cim=a_valasztasokig_ellenzekben_marad_az_rmdsz
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Félidőben a kormány - Wetzel: sikertörténet az egyszerűsített honosítás 
2012. május 6. – MTI, Új Magyar Szó, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online, Népszava, 

Magyar Hírlap 

Sikertörténetnek tartja az egyszerűsített honosítást a lebonyolításért felelős miniszteri 

biztos. Wetzel Tamás a kormány megalakulásának közelgő kétéves évfordulója alkalmából 

az MTI-nek adott interjúban elmondta: az érdeklődés gyakorlatilag változatlan, és 

számításaik szerint már jövő év végére meglehet a félmillió állampolgársági kérelem. Mint 

közölte: érkezett igénylés Tanzániából is, a legidősebb honosított állampolgár 103 éves, aki 

az erdélyi Máramaroszigeten él. 

 

Lezsák Sándor: a Kárpát-medencében 14 Lakitelek méretű népfőiskolát 
létrehozását tervezik 
2012. május 5. – MTI 

A Kárpát-medencében 14 Lakitelek méretű népfőiskola létrehozását tervezik, közülük 

hetet a határon belül, hármat Erdélyben, kettőt a Felvidéken, egyet-egyet Kárpátalján és a 

Délvidéken - mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke szombaton Lakiteleken az 

MTI-nek. Ezen kívül hosszabb távon valamennyi járásban egy kisebb méretű járási 

népfőiskola lesz. 

 

Az RMDSZ-nek ellenzékben kell maradnia 
2012. május 4. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ-nek ellenzékben kell maradnia a következő parlamenti választásokig, tekintve, 

hogy a Szövetség tagja volt a bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kormánynak, véli 

Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. Antal Árpád csütörtöki 

sajtótájékoztatóján kijelentette, nem támogatja az RMDSZ kormányra lépését. 

 

Tusnádfürdő: Datki Szabolcs, a LMP kampányigazgatója indul a polgármesteri 
székért a Zöld Párt színeiben 
2012. május 5. – transindex.ro 

Megpályázza Tusnádfürdő polgármesteri székét a Zöld Párt (Partidul Verde). A jelölt a 

magyarországi Lehet Más a Politika (LMP) egykori kampányigazgatója, Datki Szabolcs. 

 

Kelemen: az RMDSZ ereje az önkormányzatokban van 
2012. május 5. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Április 4-én, pénteken Szatmárnémetiben Kelemen Hunor szövetségi elnök jelenlétében 

került sor az RMDSZ Szatmár megyei jelöltjeinek bemutatkozójára a Szakszervezetek 
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http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197238&lang=hun#197238
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197130&lang=hun#197130
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197130&lang=hun#197130
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117350&cim=az_rmdsz_nek_ellenzekben_kell_maradnia
http://itthon.transindex.ro/?hir=29060
http://itthon.transindex.ro/?hir=29060
http://itthon.transindex.ro/?hir=29066
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Művelődési Házában. A rövidesen kezdődő kampányról szólva Kelemen Hunor 

kijelentette, az RMDSZ arra törekszik, hogy 2012 végén ismét kormányra kerüljön, de 

ehhez minden magyar ember támogatására szükség van. 

 

Az MPP készen áll 
2012. május 4. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) felkészült arra, hogy átvegye az irányítást a székelyföldi 

önkormányzatok többségében – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a 

politikai alakulat Maros megyei tanácselnökjelöltje. 

 

Ráduly: „A decemberi interjú minden mondatát vállalom” 
2012. május 5. – D. Balázs Ildikó – szekelyhon.ro 

„Egyetlenegy olyan gondolat sincs benne, ami nem volna teljes mértékben igaz. Ha bárki 

más így fogalmazott volna, büszke lennék rá” – reagált a szekelyhon.ro érdeklődésére 

Ráduly Róbert Kálmán ama interjú kapcsán, amelyet vele készített tavaly decemberben 

Forró-Erős Gyöngyi, a Hargita Népe újságírója, ám a beszélgetés végül nem jelent meg a 

napilapban. A csíkszeredai városvezetővel készült interjút ellenben a napokban 

nyilvánosságra hozta a Tulipédia internetes portál. 

 

Ellopták Borsos Tamás szobrát Marosvásárhelyen 
2012. május 5. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Ellopták a marosvásárhelyi vár Petőfi tér felőli bejáratánál felállított Borsos Tamás-

szobrot. A városvezetés ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést. 

 

Kisebbségtelenített kormányprogram 
2012. május 5. – Erdély Ma, Háromszék 

A Ponta-kormány a 2010-ben lefaragott közalkalmazotti bérek helyreigazítását és a 

nyugdíjakból jogtalanul visszatartott adók visszafizetését ígéri pénteken nyilvánosságra 

hozott programjában. Az 53 oldalas dokumentumban egyetlen helyen esik szó a nemzeti 

kisebbségekről, mégpedig a kormány külpolitikai prioritásai között – a Románia 

lakosságának 6,5 százalékát kitevő magyarságra még utalás sincs. Ráadásul az észak-

erdélyi autópálya folytatása sem szerepel a kormányprogramban. 

 

Sajtóközlemény a székely himnusz felcsendülése ügyében 
2012. május 6. – Erdély Ma 

A magyarországi elnökválasztáson az ünnepélyes beiktatás végén a házelnök javaslatára a 

jelenlevők elénekelték a székely himnuszt, amit az LMP oda nem illőnek nyilvánított. Erre 

reagált Borboly Csaba, az RMDSZ Hargita megyei elnöke. 

 

Smaranda Enache támogatását kéri az EMNP 
2012. május 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-mpp-keszen-all
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/raduly-aa-decemberi-interju-minden-mondatat-vallaloma
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=117464&cim=elloptak_borsos_tamas_szobrat_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117480&cim=kisebbsegtelenitett_kormanyprogram
http://erdely.ma/dokumentum.php?id=117537&cim=sajtokozlemeny_a_szekely_himnusz_felcsendulese_ugyeben
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/emnp-tamogassuk-kozosen-a-fuggetlen-smaranda-enachet
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Az Erdélyi Magyar Néppárt felszólította az RMDSZ-t és az MPP-t, hogy „önös érdekeiket 

félretéve léptessék vissza saját pártjelöltjeiket”, és mindhárom magyar politikai alakulat 

támogassa a független Smaranda Enachét. 

 

MOGYE-ügy: az RMDSZ ragaszkodik a tanügyi törvény alkalmazásához 
2012. május 6. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, MTI 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a MOGYE magyar-angol karát létrehozó 

kormányhatározat felfüggesztéséről szóló bírósági döntés után szükségtelenné vált, hogy a 

várhatóan hétfőn beiktatandó Ponta-kormány határozatot hozzon a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügyében; Markó Béla miniszterelnök-

helyettes szerint a még hivatalában levő kormánynak meg kell fellebbeznie a bírósági 

döntést. 

 

Markó Béla: visszaélés a MOGYE-ra vonatkozó bírósági döntés 
2012. május 6. – Erdély Ma 

Visszaélés a bíróság döntése, amellyel felfüggesztette a MOGYE magyar karának 

létrehozására vonatkozó kormányhatározatot, a döntést természetesen meg fogjuk 

támadni – jelentette be Markó Béla szombaton Marosvásárhelyen. Az RMDSZ volt elnöke 

közölte, kezdeményezni kell a per Marosvásárhelyről való áthelyezését is. 

 

Slota állítólag csak derül Hlina bocsánatkérésén 
2012. május 4. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online 

Derültséget keltett a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) berkeiben, hogy Alojz Hlina a 

parlamentben kért bocsánatot kért minden magyartól az SNS-elnök tetteiért és 

kijelentéseiért. 

 

A Híd pozitívan értékeli Alojz Hlina hozzáállását a magyar kisebbséghez 
2012. május 4. – hirek.sk, Új Szó Online 

„Örülünk, hogy Alojz Hlina pozitívan áll hozzá a magyar kisebbséghez, és bízunk benne, 

hogy a parlamenti képviselő szóbeli megnyilvánulása konkrét lépésékhez is fog vezetni, 

főként a törvényhozó kezdeményezéseknél” – olvasható a Most-Híd közleményében. 

 

V4-csúcs: a pozsonyi nagykövet képviseli Magyarországot 
2012. május 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Bár a visegrádi együttműködés elnöki csúcstalálkozóját kiemelkedően fontosnak tartja 

Magyarország, „a jelenlegi közjogi helyzet miatt” nem vehet részt államfő az eseményen, 

Magyarországot Balogh Csaba pozsonyi nagykövet képviseli - közölte a 

Külügyminisztérium sajtó főosztálya. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63179
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117542&cim=marko_bela_visszaeles_a_mogye_ra_vonatkozo_birosagi_dontes
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/04/slota-allitolag-csak-derul-hlina-bocsanatkeresen
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/04/a-hid-pozitivan-ertekeli-alojz-hlina-hozzaallasat-a-magyar-kisebbseghez
http://www.bumm.sk/68292/v4-csucs-a-pozsonyi-nagykovet-kepviseli-magyarorszagot.html
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Az MKP tudomásul veszi a kormány szándékait 
2012. május 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Sajnálatosnak tartja a Magyar Koalíció Pártja, hogy Robert Ficoék kormányprogramja 

nem határoz meg konkrét eszközöket a hátrányos helyzetű régiók és főként Dél-Szlovákia - 

az utóbbi években teljesen elhanyagolt - járásainak a felzárkóztatására. 

 

A választások eredményével többen elégedettek, mint elégedetlenek 
2012. május 4. – bumm.sk 

A lakosság 44 százaléka elégedett a parlamenti választások eredményével, 21 százalék 

pedig elégedetlen. A Smer választói örülnek a legjobban, míg a legkevésbé elégedettek az 

SDKÚ szimpatizánsai, akiknek 75 százaléka látja negatívan a választások eredményét. Az 

MKP választóinak 59 százaléka, a Most-Híd pártra szavazóknak pedig 39 százaléka 

csalódott. 

A turizmusról is tárgyaltak a visegrádi államfők 
2012. május 6. – Új Szó Online 

A visegrádi regionális idenetitásról és a turizmus terén nyíló együttműködési 

lehetőségekről is tárgyaltak a V4-ek államfői hétvégén a Csorba-tónál. Áder János újonnan 

megválasztott magyar köztársasági elnök nem vett részt a találkozón. 

 

Második éve nő a magyar elsősök száma 
2012. május 6. – Új Szó Online 

2010-ig folyamatosan csökkent, tavaly és idén viszont enyhén emelkedik Szlovákiában a 

magyar alapiskolába íratott gyerekek száma. A kilencvenes évek beiratkozási mutatóihoz 

képest ez a létszám még mindig nagyon alacsony. 

 

Kimaradt a kisebbségi biztos 
2012. május 5. – Veres István – Új Szó Online 

A kormányhivatal új szervezési rendjében nem esik szó a kisebbségekért felelős 

kormánybiztosról. Az illetékesek szerint ez nem azt jelenti, hogy nem is lesz ilyen poszt. A 

lehetséges jelöltek nevét homály fedi. 

 

Gyógyulnak a régi sebek  
2012. május 5. - Varjú Márta – Magyar Szó 

A Magyar Szó exkluzív interjút készített Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. 

„Számunkra a kettős állampolgárság, amely létrehozza a közjogi kapcsolatot az anyaország 

és a magyar emberek között, rendkívül fontos, de még nagyon sokat kell dolgoznunk 

ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy minden, az anyaországhoz kötődő magyar, éljen a világ 

bármely sarkában is, már rendelkezik kettős állampolgársággal” – mondta el a 

miniszterelnök. V
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http://www.hirek.sk/belfold/20120504163123/Az-MKP-tudomasul-veszi-a-kormany-szandekait.html
http://www.bumm.sk/68283/a-valasztasok-eredmenyevel-tobben-elegedettek-mint-elegedetlenek.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/06/a-turizmusrol-is-targyaltak-a-visegradi-allamfok
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/06/masodik-eve-no-a-magyar-elsosok-szama
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/05/kimaradt-a-kisebbsegi-biztos
http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-05_Gyogyulnak_a_regi_sebek.xhtml
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„A szomszédos országok a kisebbségekkel zsarolják Szerbiát” 

2012. május 4. – Vajdaság Ma 

Szerbia készülődése az EU-s csatlakozásra felkeltette a szomszédos országok étvágyát, 

amelyek ezt az időszakot kihasználják arra, hogy az itt élő kisebbségekkel zsarolják meg 

Szerbiát, írja a belgrádi Kurir napilap. 

 

Pásztor: a magyarság számára életbevágóan fontos választás 
2012. május 6. – Vajdaság Ma, MTI 

A vajdasági magyarság számára életbevágóan fontos a választás, mert a közösség egy 

építkezési folyamat közepén jár; a voksolás jelentősége az, sikerül-e megteremteni a 

továbblépés lehetőségét - jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke vasárnap Noszán. 

 

A CeSID megfigyelői szabálytalanságokat észleltek a választási bizottságok 
munkájában 
2012. május 6. – Vajdaság Ma 

A szabad és demokratikus választásokra felügyelő központ, a CeSID megfigyelői Szerbia-

szerte kísérik a választásokat. A megfigyelők több esetben tapasztaltak 

szabálytalanságokat. Az egyik feltűnő szabálysértés az volt, amikor megpróbálták 

meggyőzni a választókat, hogy cégük igazgatójának kívánsága szerint szavazzanak, aki a 

helyhatósági választások egyik indulója is. Čačak egyik szavazóhelyén a CeSID 

megfigyelője észrevette, hogy utólagos bejegyzéseket eszközöltek az önkormányzati 

választások választói jegyzékén, majd ezt kitörölték.  

 

A határforgalom ellenőrzéséről írt alá megállapodást Magyarország és 
Ukrajna  
2012. május 5. – Kárpátalja Ma, MTI 

A magyar-ukrán határon lévő közúti és vasúti átkelőhelyek forgalmának ellenőrzéséről írt 

alá kormányközi megállapodást pénteken Kijevben Bayer Mihály, Magyarország ukrajnai 

nagykövete és Mikola Litvin, az Ukrán Állami Határőrszolgálat vezetője.  

 

A mojszejevizmustól a magyar néptáncig 

2012. május 5. - Kárpátinfo 

Diószegi László ismert koreográfus nemrég újabb előadást tartott Beregszászon a magyar 

tánc témakörében. Az előző két alkalommal a magyar néptánc történeti rétegeit mutatta be 

az előadó, ezúttal pedig a színpadi néptánc került terítékre. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4909/8222A-szomszedos-orszagok-a-kisebbsegekkel-zsaroljak-Szerbiat8221.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13464/Pasztor-a-magyarsag-szamara-eletbevagoan-fontos-valasztas.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16607/A-CeSID-megfigyeloi-szabalytalansagokat-eszleltek-a-valasztasi-bizottsagok-munkajaban.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16607/A-CeSID-megfigyeloi-szabalytalansagokat-eszleltek-a-valasztasi-bizottsagok-munkajaban.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9816-a-hatarforgalom-ellenorzeserol-irt-ala-megallapodast-magyarorszag-es-ukrajna
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9816-a-hatarforgalom-ellenorzeserol-irt-ala-megallapodast-magyarorszag-es-ukrajna
http://karpatinfo.net/hetilap/mojszejevizmustol-magyar-neptancig


 

 

 

 

 

 
8 

Ifjúsági közösségi terem átadása Badalóban 
2012. május 5. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Református Egyházban az idei esztendő a közösség évének számít, és egy 

igazából élettel teli, dinamikusan fejlődő gyülekezetnek az ifjúsági közösség az egyik 

legfontosabb mozgatórúgója. Badalóban mindezidáig nem állt rendelkezésre olyan 

közösségi terem, ahol a helyi fiatalok akár napi rendszerességel gyűltek volna egybe saját 

rendezvények, események lebonyolítására, ügyes-bajos dolgaik megbeszélésére. 

 

Moravske Toplice-i MNÖK: átfogó monográfia készül az öt magyarlakta 
településről  
2012. május 5. – RTV Slovenija Hidak 

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség a pártosfalvi 

székhelyén megtartotta a 12. rendszeres ülését, amelynek keretében dr. Kovács Attila 

bemutatta azt az öt – nemzetiségileg vegyesen lakott – település történetét feldolgozó 

projektmunkát, amelyet előreláthatólag 2014-re fejeznek be. A tanácstagok elfogadták az 

önkormányzat által támogatott egyesületek finanszírozási szabályzatát is. 

 

Új fedél alatt a BMME 
2012. május 4. – Volksgruppen 

Új fedél alá költözött a BMME Bécsi Magyar Munkásegyesület. Az új helyen továbbra is 

otthonra talál a BMME egyesülete mellett, a "Vajdaság" kultúregyesület, továbbá a 

"Délibáb" kultúregyesület egyik szakosztálya és nem utolsó sorban a "Bécsi Magyarok 

Csúcsszervezete" is. 

 

Magyar táncház a Fajkusz Bandával 
2012. május 4. – Volksgruppen 

Pénteken került sor a Bécsi Magyar Kulturintézet és a Napraforgók soron következő 

magyar táncházára Bécsben, a Balassi Intézet-Collegium Hungaricum nagytermében. 
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http://karpatinfo.net/hetilap/ifjusagi-kozossegi-terem-atadasa-badaloban
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3843
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3843
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164705/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164707/
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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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