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Semjén-Répás: a VMSZ megerősítette pozícióit 
2012. május 7. – MTI, Echo TV, Kitekintő, hirado.hu 

A magyar kormány örömmel értesült, hogy a vasárnapi szerbiai választásokon a vajdasági 

magyarság legnagyobb támogatottsággal rendelkező érdekvédelmi szervezete, a Vajdasági 

Magyar Szövetség megerősítette pozícióit. Ezt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár közölte hétfőn az MTI-

vel. 

 

Kisebbségi törvény: az új kormány törölné a kulturális autonómiára 
vonatkozó részt 
2012. május 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az évek óta elfektetett kisebbségi törvénytervezet megszavazását ígérte hétfőn Victor 

Ponta román miniszterelnök-jelölt a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőinek, ám a 

tervezetből törölnék a kulturális autonómiára vonatkozó részt. Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök közölte: nem támogatják azt a kormányt, amely programjából a kisebbségekről szóló 

fejezet teljes mértékben hiányzik. 

 

Megfellebbezte a kormány a MOGYE-határozat felfüggesztését 
2012. május 7. – Gyergyai Csaba – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

A még hivatalban levő Ungureanu-kormány hétfőn fellebbezést nyújtott be a 

Marosvásárhelyi Táblabíróság múlt heti döntése ellen, amely felfüggeszti a MOGYE új 

karát létrehozó kormányhatározatot. A Marosavásárhelyi Táblabíróság szóvivője, Anuţa 

Duşa hétfőn közölte: hogy a faxon érkezett és már iktatott fellebbezést Dézsi Attila, a 

kormányfőtitkárság vezetője írta alá. 

 

Magyar ügyek: visszalépés 
2012. május 8. – Balogh Levente – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, MTI, 

Nyugati Jelen 

Bizalmi szavazást tartott tegnap este a parlament a Szociálliberális Unió (USL) 

pártszövetség által kiállított, Victor Ponta szociáldemokrata (PSD) pártelnök vezette 

kormányról, amely mind az UNPR, mind a kisebbségek támogatását megszerezte. A PDL 

és az RMDSZ nem támogatta a kormányt – a szövetség vezetői még délelőtt találkoztak 

Victor Pontával, hogy tárgyaljanak a lehetséges együttműködésről. A találkozót követően a 

kijelölt miniszterelnök leszögezte: folytatni kell a párbeszédet az RMDSZ-szel, ugyanakkor 

nem merül fel, hogy az belépjen a kormányba.  
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/07/19/Semjen_Repas_a_VMSZ_megerositette_pozicioit.aspxhttp:/mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197741&lang=hun
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63221
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63221
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63223
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Külhoni magyar tudósokat tüntettek ki Arany János-elismerésekkel 
2012. május 7. – MTI, Magyar Hírlap 

Hét külföldi magyar tudós vehette át hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián az Arany 

János-elismeréseket, a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a külső tagok 

fórumán. A Magyar Tudományos Akadémia 1990 óta gondot fordít arra, hogy a tudományt 

magyar nyelven művelőkre, a tartalmában Magyarországhoz kapcsolódó kutatásokkal 

foglalkozókra kiterjessze a „tudományos állampolgárságot”, hogy ezek a kutatók tagjai 

legyenek a magyar tudományos közösségnek.  

 

A Kolozs megyei EMNP válasza Máté András Leventének 
2012. május 7. – Krónika, Szabadság 

Válaszolt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei szervezete Máté András 

Levente, az RMDSZ megyei elnökének múlt heti közleményére. Ebben az aláírók kifejtik: 

folytatnák, vagy „a választók segítségével kierőszakolnák” az RMDSZ-szel való 

együttműködést Kolozsváron. 

 

Sepsikőröspatak: az EMNP az RMDSZ polgármester-jelöltét támogatja 
2012. május 7. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

Összefogtak Sepsikőröspatakon a háromszéki RMDSZ, az EMNP és a helyi magyar 

szervezetek vezetői, az EMNP a szövetségiek által indított polgármester-jelöltet, Kisgyörgy 

Sándort támogatja. 

 

Nem ért egyet a PSD és a PNL Háromszéken 
2012. május 7. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

Leváltaná tisztségéből György Ervin Kovászna megyei prefektust a PSD megyei szervezete. 

Az USL-t alkotó két párt, a PSD és a PNL más-más személyt jelölne a tisztségre. Miközben 

a PSD megyei szervezete Codrin Munteanu volt prefektust javasolja György Ervin 

kormánybiztos helyére, a liberálisok Milik Ottót jelölnék, aki jelenleg az Országos 

Bevándorlási Hivatal otopeni központját vezeti.  

 

Kelemen: a Ponta-kormány semmibe veszi a nemzeti kisebbségeket  
2012. május 7. – transindex.ro, Magyar Nemzet 

Kelemen Hunor szövetségi elnök szólalt fel hétfőn és ismertette a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség álláspontját a Ponta-kormány beiktatását megelőző parlamenti 

vitán. „A Ponta-kormány által összeállított program azonban az elmúlt 22 év első olyan 

tervezete, amelyből a Romániában élő nemzeti kisebbségek teljes mértékben hiányoznak, 

még említés szintjén sincsenek jelen. Ilyen szempontból leszögezhetem, hogy országos 

premier ez a kormányprogram” – mondta el felszólalásában az RMDSZ elnöke. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/07/17/Kulhoni_magyar_tudosokat_tuntettek_ki_Arany_Janos_elismeresekkel.aspx?source=hirkeresohttp://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197681&lang=hun
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63222
http://itthon.transindex.ro/?hir=29080
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nem-ert-egyet-az-szdp-es-az-nlp-kovaszna-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=29083
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Ponta igazságos restitúciót ígér  
2012. május 8. – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

Az új kormány nem is számol azzal a lehetőséggel, hogy a kommunista rezsim által 

elkobzott ingatlanjaik visszaszolgáltatására váró családoknak, egyházaknak mindössze az 

ingatlan értéke 15 százalékának megfelelő összeget juttasson, hanem megpróbálja 

megkeresni a legmegfelelőbb, igazságos, az alkotmány előírásainak sem ellentmondó 

megoldást a kérdés rendezésére – közölte tegnap a kormányalakítással megbízott Victor 

Ponta, aki szerint ahol csak lehet, természetben kell visszaadni az ingatlanokat. 

 

EMNP: össze kell fogni 
2012. május 8. – Szucher Ervin – Krónika 

Smaranda Enache független jelölt támogatását kéri az RMDSZ-től és a Magyar Polgári 

Párttól (MPP) az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei szervezete. A Portik 

Vilmos megyei és Kali István marosvásárhelyi elnök által aláírt közleményben a néppárt 

arra szólítja fel a másik két magyar alakulatot, hogy a jelenlegi marosvásárhelyi 

városvezetés leváltása érdekében fogjanak össze, és léptessék vissza jelöltjeiket. 

 

Eckstein bízik jelöltsége eredményességében 
2012. május 8. – Szabadság 

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Kolozsváron, a magyarság 15 százalékos számarányát 

figyelembe véve nem kedvez a két magyar polgármesterjelölt, valamint a két városi 

tanácsosi lista indítása. Ezért a megegyezés kérdésében egy húron pendültünk az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) helyi vezetőjével, Gergely Balázzsal, a másik magyar 

polgármesterjelölttel, de azt hiszem, hogy a kolozsváriak 80 százalékával is. Ennek 

ellenére az országos politikai szempontok végül oda vezettek, hogy mindenhol ez a „kettős 

jelölés” érvényesül. 

 

Kétnyelvű óriásplakátokat követelnek rimaszombati civilek 
2012. május 7. – bumm.sk, ujszo.com, Szabad Újság 

A magyar feliratok mellőzése diszkrimináció! - hirdetik a Kétnyelvű Gömörért társulás 

aktivistái azokon a matricákon, melyeket Rimaszombat óriásplakátjaira ragasztottak ki a 

hétvégén. Egy nyílt levelet is megfogalmaztak a nyilvánosságnak és a hirdető 

szervezeteknek címezve. 

 

Felhívás a kettős állampolgárságért indított petíció ügyében 
2012. május 7. – bumm.sk 

Lezárult a tavaly szeptemberben indult aláírásgyűjtés a kettős állampolgárság lehetővé 

tételéért. A petíciós bizottság arra kéri a gyűjtésben résztvevőket, ha valakinél még 

maradtak ívek, juttassák el hozzájuk. 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/73516
http://www.bumm.sk/68354/ketnyelvu-oriasplakatokat-kovetelnek-rimaszombati-civilek.html
http://www.bumm.sk/68361/felhivas-a-kettos-allampolgarsagert-inditott-peticio-ugyeben.html
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Bósza János békemenetet szervez 
2012. május 7. – Mészáros László – Felvidék Ma 

A Békemenet József Attila követező sorait választotta mottójául:  „Az igazat mondd, ne 

csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk”. 

Ez az első Békemenet, amely a szlovák-magyar megbékélésért, a jogegyenlőségért és az 

önrendelkezésünkért valósul meg.  

 

A Carissimi jótékonysági alap 10 évét méltatták 
2012. május 7. – Pogány Erzsébet – Felvidék Ma 

A somorjai Pomléban ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját a Carissimi 

jótékonysági alap. Bauer Edit, az Európai Parlament somorjai képviselője köszöntötte a 

közönséget. Mint az egyik alapítója a Carissimi jótékonysági alapnak, köszönetet mondott 

az alap támogatóinak, kurátorainak, akik tíz éve sokat tesznek azért, hogy az egyre 

kiterjedtebb körben nyújthasson segítséget a beteg gyermekekről gondoskodó 

családoknak. A magyar kormány képviseletében Haraszti Attila, a nemzetpolitikai 

államtitkárság felvidéki ügyeket intéző főosztályvezetője olvasta fel Répás Zsuzsanna 

helyettes államtitkár asszony levelét, amelyben köszöntötte a tíz éves Carissimi 

jótékonysági alapot. 

 

Előszó egy békemenethez 
2012. május 7. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

Szűcs Dániel a szerveződő békemenet kapcsán megjegyzi: “nagyon nagy szükség van 

alulról jövő civil kezdeményezésekre, hogy végre felkavarjuk az állóvizet. Tény ugyanis, 

hogy politikai érdekképviseletünk - légyen a törvényhozás falain belül vagy kívüle - soha 

semmilyen érdemleges, konkrét, gyakorlati eredményt nem volt képes felmutatni 

önrendelkezésünk megvalósítása ügyében, sokszor még az erre való szándék sem volt 

érzékelhető.  

 

Júniusban adhatják át a pilisszentkereszti Szlovák Házat 
2012. május 7. – hirek.sk 

A Szlovák Köztársaság megegyezett Magyarországgal a pilisszentkereszti Szlovák 

Közösségi Ház kiegészítő finanszírozásának ügyében. Mindkét állam a zsebébe nyúl. A 

kétoldalú szerződést szerdán írják alá Pilisszentkereszten. 

 

Panasz Szlovákia ellen 
2012. május 8. - Pilhál Tamás - Magyar Nemzet 

Az Európai Unió kötelességszegési eljárást indíthat Szlovákiával szemben a magyar 

nemzetiségű állampolgárokat hátrányosan érintő szlovák állampolgársági törvény miatt. 

Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke elmondta, hogy minden létező 

jogorvoslati lehetőséget meg kell ragadni az ügy kedvező megoldására. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. május 8-i számában olvasható.) 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/33784-bosza-janos-bekemenetet-szervez
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/33790-a-carissimi-jotekonysagi-alap-10-evet-meltattak
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/33788-eloszo-egy-bekemenethez
http://www.hirek.sk/kulfold/20120507173938/Juniusban-adhatjak-at-a-pilisszentkereszti-Szlovak-Hazat.html
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Elégedett a választási eredményekkel a VMSZ 
2012. május 7. – Gyurkovics Virág - Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A VMSZ-nek sikerült megvalósítania a 7 héttel korábban megfogalmazott céljait, ambícióit 

és szándékait kampánya során – hangzott el Pásztor István pártelnök hétfői 

sajtótájékoztatóján a Magyar Házban. Pásztor István köszönetét fejezte ki mindazoknak, 

akik rájuk szavaztak, és hozzátette, a VMSZ bármennyire is szeretné, még mindig nem 

számíthat a nem magyarok szavazatára, noha nekik szilárd meggyőződésük, hogy polgári 

társadalmat csak úgy építhetnek, ha ezek az árkok átjárhatók. 

 

Orbán: nőtt a vajdasági magyarok politikai aktivitása 
2012. május 7. – Vajdaság Ma, MTI 

A miniszterelnök szerint a vasárnapi szerbiai választások azt mutatják, hogy a vajdasági 

magyarok politikai aktivitása, optimizmusa növekedett az elmúlt időszakban. A magyar 

kormány figyelemmel kíséri a szerbiai választások eredményét, ezt egyrészt az ott élő 

magyar közösség súlya önmagában is indokolja, másrészt az, hogy a kabinet az Európai 

Unió további bővítésének híve - mondta Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva hétfőn 

Budapesten 

 

Az MPSZ, a VMDK és a VMDP elégedetlen a választási eredményekkel 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A végeredmények ismeretének hiányában az MPSZ, a VMDK és a VMDP vezetői 

elhatárolták magukat a konkrét véleménynyilvánítástól. A részeredmények azonban nem 

kedvezőek, Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke elégedetlenségének 

adott hangot.  

 

Máris megkezdődött a koalíciós egyezkedés 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A párvezetők bejelentették, azonnal nekilátnak az új kormány megalakításával kapcsolatos 

tárgyalásoknak. A B92 értesülése szerint már a választásokat követő éjszaka létrejött a 

"kapcsolat" a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és a Demokrata Párt (DS) vezetői között. 

 

Belga lap szerint "többé-kevésbé" nacionalista irányzatú koalíció várható 
Szerbiában 
2012. május 7. - MTI 

A lakosság minden eddiginél nagyobb fokú megosztottságát emelte ki a szerbiai 

parlamenti választásokról írt hétfői kommentárjában a La Libre Belgique című belga 

napilap. Az újság szerbiai tudósítójának cikke szerint az előzetes eredmények azt mutatják, 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4916/Elegedett-a-valasztasi-eredmenyekkel-a-VMSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13474/Orban-nott-a-vajdasagi-magyarok-politikai-aktivitasa.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4915/Az-MPSZ--a-VMDK-es-a-VMDP-elegedetlen-a-valasztasi-eredmenyekkel.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16616/Maris-megkezdodott-a-koalicios-egyezkedes.html
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197603&lang=hun#197603
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197603&lang=hun#197603


 

 

 

 

 

 
7 

hogy Boris Tadic elnök Európa-barát Demokrata Pártjának (DS) politikáját sokan 

elutasították.  

 

VMSZ: Nyitottak az egészséges kompromisszumra  
2012. május 8. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség ambíciói teljesültek és a párt politikai értelemben 

ugyanolyan erős maradt, mint amilyen eddig volt – fogalmazta meg hétfőn megtartott 

sajtótájékoztatóján benyomásait a vasárnap megtartott általános választásokról Pásztor 

István, a VMSZ elnöke. Pásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta a párt 

munkáját és azoknak az embereknek, akik a VMSZ-re voksoltak. 

 

Barátságtalan gesztus a magyar választókörzet hiánya az ukrán szakértő 
szerint  
2012. május 7. – Kárpátalja Ma 

A magyarok iránti barátságtalan gesztusnak tartja az ukrán Központi Választási Bizottság 

(CVK) részéről a kárpátaljai magyarság saját egyéni parlamenti választókörzet 

létrehozására irányuló igényének figyelmen kívül hagyását Fegyir Sándor szociológus, az 

ungvári Kárpáti Közvélemény-kutató Intézet igazgatója. 

 

A Visegrádi Négyek nem bojkottálják a 2012-es foci EB-t 
2012. május 7. – Kárpátinfo 

A Visegrádi Csoport csúcsértekezlete fellépett a 2012-es foci EB mérkőzéseink bojkottja 

ellen, mely a Julija Timosenko volt miniszterelnök körüli helyzet miatt alakult ki – 

jelentette ki Bronislaw Komorowski lengyel elnök a csúcstalálkozó záró sajtókonferenciája 

során, melyre a tegnapi napon került sor. Komorowski elmondása szerint a csúcsértekezlet 

résztvevői közül senki sem híve a 2012-es EB elleni bojkottnak – írja a Tsn.ua internetes 

hírportál. 

 

Bécs-Budapest Művészeti est 
2012. május 7. – Volksgruppen 

Az Art Vienna-Budapest program és Bécsi Magyar Nagykövetség szervezésében, kedden 

megrendezésre kerül a Bécs-Budapest Művészeti Program estje, melyen kivételes 

válogatást láthat osztrák és magyar művészektől. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-08_VMSZ_Nyitottak_az_egeszseges_kompromisszumra
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9873-baratsagtalan-gesztus-a-magyar-valasztokorzet-hianya-az-ukran-szakerto-szerint
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9873-baratsagtalan-gesztus-a-magyar-valasztokorzet-hianya-az-ukran-szakerto-szerint
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/visegradi-negyek-nem-bojkottaljak-2012-es-foci-eb-t
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164858/
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A Szepességről Bécsben 
2012. május 7. – Volksgruppen 

A Szepesség 19. század eleji kultúrtörténetéről és a régió egyik kiemelkedő 

személyiségéről, Genersich Jánosról (Johann Genersichről) rendeznek konferenciát 

magyar-szlovák-osztrák együttműködésben kedden és szerdán Bécsben. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164788/
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/
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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/

