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A Ponta-kormány politikája miatt emeltek szót magyar képviselők az EP 
ülésén 
2012. május 10. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Szabadság 

A nemrégiben megalakult új román kormány első lépései és programja miatt emeltek szót 

magyar képviselők az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén, napirenden kívül 

felszólalva. A fideszes Gál Kinga kijelentette: nem fogadható el, hogy a szocialista-liberális 

új román kormány első lépése a nemzeti kisebbségeknek biztosított jogok visszavonása 

legyen. Ugyanezen kérdéskör kapcsán az erdélyi magyar Sógor Csaba (RMDSZ) arra hívta 

fel a figyelmet, hogy a kormány a másfél milliós magyar közösség „létét sem hajlandó 

tudomásul venni”. 

 

Markóék meglepődtek – Jól jönne most Magyarország támogatása 
2012. május 10. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Hosszú időre végzetesen elronthatja a román–magyar viszonyt, ha az új kormány beváltja 

fenyegetését, és érvényteleníti a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar karát létrehozó kormányhatározatot, mondta Markó Béla leköszönő 

miniszterelnök-helyettes a Népszabadságnak adott interjúban. A kérdésben jól jönne 

Magyarország támogatása, viszont Markó úgy látja, ebben a pillanatban Budapest nem 

elég befolyásos, hogy segíteni tudjon. 

 

MOGYE: miniszteri látogatás eredmény nélkül 
2012. május 10. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, 

Krónika, Új Magyar Szó 

Lehet magyar oktatási vonal, de nem politikai nyomásra, csak ha az egyetem is azt akarja – 

szögezte le Ioan Mang oktatásügyi miniszter, aki azért jött a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemre tárgyalni, hogy megoldást találjon az intézményben kialakult 

helyzetre. 

 

Németh Zsolt: aggodalomra adnak okot az elmúlt napok romániai eseményei 
2012. május 10. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Aggasztónak találta Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

az elmúlt napok romániai eseményeit; az MTI-nek adott csütörtöki kolozsvári 

nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem ügye, továbbá a választójogi törvényre és a kisebbségi törvényre vonatkozó 

bukaresti kormányzati megnyilvánulások aggodalomra adnak okot. 

 

Erdély-szerte magyar–magyar küzdelem várható 
2012. május 11. – Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Ma hivatalosan is megkezdődik az önkormányzati választási kampány, amely június 9-én 

reggel 7 órakor, a szavazóhelyiségek megnyitása előtt 24 órával ér véget. Az előző évekhez 

képest az idei választásokon a polgármesterek és megyei tanácsok (közgyűlések) 
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elnökeinek megválasztásánál sem lesz második forduló: a legtöbb voksot összesítő jelölt 

foglalja el a tisztséget, függetlenül attól, hogy megszerezte-e a választók legalább felének 

bizalmát. A három magyar párt – RMDSZ, Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és Magyar 

Polgári Párt (MPP) – mintegy 15 ezer jelöltje mérkőzik meg egymással és a román 

ellenfelekkel a június 10-i helyhatósági választásokon. A legkiélezettebb magyar–magyar 

küzdelem Székelyföldön várható, de Közép-Erdélyben és a Partiumban is egymásnak 

feszülnek a magyar pártok. 

 

RMDSZ: etnikai tisztogatás jöhet 
2012. május 11. – Új Magyar Szó 

Etnikai tisztogatástól tart Kovács Péter a minisztériumoknak alárendelt székelyföldi 

intézményekben. „Nem a tisztogatás véres változatára gondolok, hanem arra, hogy a 

magyar embereket le fogják váltani” – jelentette  ki az ÚMSZ-nek az RMDSZ főtitkára a 

kormányfőnek azt a kijelentését kommentálva, miszerint a szakmai teljesítmény lesz az 

egyetlen kritérium az intézmények vezetőinek kinevezésekor. 

 

Felmérés: feljövőben a PPDD, öt százalék alatt az RMDSZ 
2012. május 10. – Krónika, Új Magyar Szó 

Miközben az immár kormányra került Szociálliberális Unió (USL) pártszövetség továbbra 

is toronymagasan vezet a népszerűségi listán, a frissen ellenzékbe került Demokrata-

Liberális Pártot (PDL) a bulvárcsatorna-tulajdonos Dan Diaconescu populista Nép Pártja 

(PPDD) is megelőzte, míg az RMDSZ a parlamenti küszöb határán áll – derül ki az IMAS 

közvélemény-kutató csütörtökön nyilvánosságra hozott felméréséből. 

 

Mégsem öltöztetik székely ruhába hétfőn a brüsszeli pisilő kisfiút 
2012. május 10. – Krónika 

Nem húz székely harisnyát május 14-én a brüsszeli pisilő kisfiú. szoboröltöztetés a 

brüsszeli önkormányzat kérésére technikai okok miatt marad el, de a szervezők nem 

mondtak le az elképzelésről. Hargita Megye Tanácsának illetékesei újabb időpont 

kijelöléséről egyeztetnek. 

 

Csángókonferencia Budapesten: az oktatási programról is tárgyalnak 
2012. május 10. – transindex.ro, MTI, Krónika  

Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kultúrák címmel nemzetközi konferenciát 

rendeznek a moldvai csángókról pénteken és szombaton Budapesten. A nemzetpolitikai 

államtitkárság tájékoztatása szerint a tanácskozást Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár nyitja meg.  
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Visszafizetik a magyar kormánynak a Mátyás-szobor restaurálásából 
megmaradt pénzt 
2012. május 10. – transindex.ro 

A kolozsvári városi tanács egyhangúan megszavazta, hogy visszafizeti a magyarországi 

Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a Mátyás-szoborcsoport restaurálására kapott pénz el 

nem költött részét; a kolozsvári számítás szerint 18 940 euró jár vissza.  

 

Az EP-ben is bemutatták a Youth@Kolozsvár 2015 projektet 
2012. május 10. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Sógor Csaba kezdeményezésére az RMDSZ két európai parlamenti (EP) képviselőjének 

közös rendezvényén, szerdán, május 9-én az Európai Parlamentben (EP) is bemutatásra 

került az Európai Ifjúságú Fórumhoz benyújtott, Youth@Kolozsvár 2015 projekt pályázat, 

illetve maga az Európai Ifjúsági Főváros kezdeményezés. 

 

A szórványból nem jutnának be a parlamentbe 
2012. május 10. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az egyfordulós, tiszta egyéni választókerületes választási rendszer bevezetése nyomán 

átrendeződik a magyar közösség parlamenti képviselete – figyelmeztet a Kovászna megyei 

tanácselnök, Tamás Sándor. A szórványmegyékből, mint Brassó, Arad, illetve Máramaros, 

szinte biztos, hogy nem jutna be parlamenti képviselő, noha felerősödne a Székelyföld és a 

Partium képviselete – magyarázta Tamás Sándor. 

 

Régiósítás Ponta-módra 
2012. május 10. – Erdély Ma, Háromszék 

Megyék fölötti közigazgatási régiók kialakítását tervezi az új kormány, Victor Ponta 

miniszterelnök közölte: nem támogatja Traian Băsescu államfő tavalyi kezdeményezését, 

mely szerint nyolc óriásmegyébe olvasztanák be a jelenlegi 41 megyét. 

 

Marosvásárhelyen a Hír tévések – leplezetlen valóság 
2012. május 10. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A Hír TV stábja május 12-én az Erdélyi Magyar Néppárt meghívására érkezik 

Marosvásárhelyre, hogy találkozzon az itteni nézőközönségével. Amint a szervezők 

közleményben értesítettek, a találkozó célja nem csak az, hogy a Hír TV oknyomozó 

riporterei munkájukról, élményeikről meséljenek. Az esemény „egyfajta kárpótlás is a Hír 

TV hűséges nézőinek, akik február óta nem követhetik a csatorna műsorait, a helyi 

RCS&RDS digitális és kábeltelevíziós társaság ugyanis kivette kínálatából a csatornát” – 

tájékoztatnak a szervezők. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117896&cim=regiositas_ponta_modra
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Csak Fazekasvarsándon lesz RMDSZ–EMNP polgármesterjelölt-párharc 
2012. május 10. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Mivel Miszlai Ferenc az utolsó pillanatban végül kiugrott Fazekasvarsándon az RMDSZ 

bárkájából, és csatlakozott EMNP-hez, így most ő a Néppárt egyetlen polgármesterjelöltje 

Arad megyében. RMDSZ-es ellenfele itt Tóth Mihály lesz, s mivel a községben mindkét 

párt teljes tanácsosi listát is letett, kétséges, hogy lesz-e egyáltalán magyar tanácsos az 

önkormányzatban. 

 

Politikai és környezeti tisztogatást akar az EMNP 
2012. május 10. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Megtisztítjuk Erdélyt! – ezzel a szlogennel indítja kampányát az EMNP. A takarítás 

nemcsak a környezetre vonatkozik, hanem a nemkívánt politikusokra is, hiszen sok 

néppártost megfenyegettek az elmúlt napokban – tájékoztatott Nemes Előd, az alakulat 

háromszéki elnöke. 

 

Megtisztítjuk Erdélyt! – Maros megyében is 
2012. május 10. – szekelyhon.ro 

Maros megye több helységében is közösségi takarítást szervez kampánynyitóként az 

Erdélyi Magyar Néppárt. A rendezvényekre május 11–13. között kerül sor azokon a 

településeken, ahol jelölteket indít az EMNP. 

 

Bemutatta jelöltjeit a Néppárt Udvarhelyen 
2012. május 10. – Simon Eszter – szekelyhon.ro, Krónika 

Kilenc megállót érintő tanácsosjelölt-bemutató körutat szervezett a Néppárt 

Székelyudvarhelyen. A negyvenöt perces körúton minden jelölt röviden bemutatkozott, és 

vázolta azon elképzeléseit, melyekkel Székelyudvarhelyt élhetőbbé lehetne tenni. 

 

Forgalomban a Góbé kártya 
2012. május 10. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Góbé kártyával népszerűsítik a marosvásárhelyi magyar vállalkozásokat. A 

kezdeményezéshez már 60 cég csatlakozott. Ebből a lakosok előnye az, hogy akár 50 

százalékos árengedményt is kaphatnak a listán szereplő szolgáltatások vagy termékek 

megvásárlásakor. 

 

Összetartozunk esszépályázat 
2012. május 10. – Erdély Ma 

Hargita Megye Tanácsa Összetartozunk címmel esszépályázatot hirdet székelyföldi 

középiskolás diákok számára a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. 
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Tusványos, a választások és a medve jegyében 
2012. május 10. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi ifjúsági szférában Tusványos a „number one”, olyan, mint a Bajnokok Ligája – 

indította a XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diákegyetem sajtótájékoztatóját 

Jakab Attila főszervező. A rendezvény idei kiadása két fő téma köré szerveződik. Az egyik a 

Romániában aktuális helyhatósági és parlamenti választások; előbbinek a kiértékelése, 

utóbbinak pedig az előzetes megtárgyalása. A másik téma Magyarország és Közép-Kelet-

Európa jelenlegi helyzete, kilátásai. 

 

Erdélyi vidékfejlesztési egyesületet alapítottak Sepsiszentgyörgyön 
2012. május 10. – transindex.ro, Krónika 

A városokon kívül eső települések gazdasági, kulturális és szociális felzárkózásának 

segítéséért jött létre az erdélyi szintű Romániai Magyar Vidékakadémia Egyesület 

(RMVAE). Az alakuló ülés május 10-én, Sepsiszentgyörgyön, Kovászna Megye Tanácsának 

épületében volt. 

 

RMDSZ kampánynyitó Sepsiszentgyörgyön 
2012. május 10. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, transindex.ro 

Elindította választási kampányát az RMDSZ is – Sepsiszentgyörgyön mutatkoztak be a 

megye városainak polgármesterjelöltjei. A csütörtöki megnyitón jelen volt Kelemen 

Hunor, szövetségi elnök is. 

 

Tabajdi az EP elnökéhez fordul a MOGYE-ügyben 
2012. május 10. – transindex.ro 

Martin Schulzhoz, az Európai Parlament (EP) elnökéhez és Hannes Swobodához, az EP 

szocialista frakcióvezetőjéhez fordul a romániai magyarság jogainak védelmében Tabajdi 

Csaba, az MSZP EP-delegációvezetője, a nemzeti kisebbségi ügyekkel foglalkozó pártközi 

munkacsoport társelnöke. 

 

Összefogás Margittán 
2012. május 11. – Nagy Orsolya – Krónika 

Bihar, Szatmár és Szilágy megyében összesen 908 helyi tanácsosi, 31 polgármesteri, 162 

megyei tanácsosi és egy-egy tanácselnöki tisztségre indít jelöltet az Erdélyi Magyar 

Néppárt – jelentette be Zatykó Gyula partiumi régióelnök, aki Nagyváradon száll 

versenybe a polgármesteri címért. Példaértékű ugyanakkor a szintén Bihar megyei 

Margitta városában létrejött együttműködés. Itt az EMNP és az RMDSZ közös számítások 

alapján jutott arra a következtetésre, hogy két magyar jelölt esetén a nevető harmadik 

győzne, így ott az EMNP visszaléptette jelöltjét, és az RMDSZ emberét támogatja. 

 

 
 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=17287
http://itthon.transindex.ro/?hir=29119
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/rmdsz-kampanynyito-sepsiszentgyorgyon
http://itthon.transindex.ro/?hir=29120


 

 

 

 

 

 
7 

Pereskedésre szólít az RMDSZ 
2012. május 11. – Krónika, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor arra bíztatja az önkormányzatokat, hogy a közigazgatási bíróságon 

támadják meg a Ponta-kormány azon rendeletét, amelynek alapján vissza kellene fizessék 

azt a pénzt, amit április elején a tartalékalapból kaptak az Ungureanu- kormánytól.   

 

RMDSZ-kampányindító a váradi várszínházban 
2012. május 11. – Nagy Orsolya – Krónika 

Megyei, nagyváradi és vidéki jelöltjeit, illetve a kampánystábokat biztatta választási harcra 

a Bihar megyei RMDSZ-szervezet szerda esti kampánynyitó rendezvényén. A már ismert 

jelöltek, illetve a szövetség kampányának dolgozói a nagyváradi vár egyik bástyájában 

kialakított szabadtéri színház nézőterét töltötték meg – a tavaly őssszel elkészült 

létesítményfontos pontja a megyei RMDSZ kampányának. 

 

Közös magyar jelölt Hosszúmezőn 
2012. május 11. – Zahoránszki Brigitta – Krónika 

Közös jelöltet támogat mindhárom magyar párt a helyhatósági választásokon a 

Máramaros megyei Hosszúmezőn. Az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi 

Magyar Néppárt  (EMNP) a független R. Fekete Lajosmellett áll ki, úgy vélve, így nagyobb 

esélye van elnyerni a polgármesteri tisztséget. 

 

Pro Democratia: antidemokratikus módosítás 
2012. május 11. – Krónika 

A kizárólag egyéni választókerületes választási rendszerre való áttérés feladására szólította 

fel csütörtökön a kormányt és a parlamenti pártokat a Pro Democratia Egyesület, mivel a 

jogvédő szervezet szerint az radikálisan, mélyen antidemokratikus irányban alakítaná át a 

választási rendszert, csupán hat hónappal a parlamenti választások előtt. 

 

„Szatmárnémeti élhető város” 
2012. május 11. – Új Magyar Szó 

„Abban is bízom, hogy több ezer román lakos fog ezúttal is rám szavazni, mint az előzetes 

közvéleménykutatások bizonyítják” – jelentette ki az ÚMSZ-nek adott interjúban Ilyés 

Gyula, Szatmárnémeti polgármestere és egyben RMDSZ-es polgármesterjelöltje. 

 

Kiütni 
2012. május 11. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos írásában hangsúlyozza, hogy Szatmárnémeti, Nagyvárad és Kolozsvár esetében 

is az RMDSZ ellenzékének jelöltjei csak elüthetik magyar riválisukat a jó szerepléstől: “S 

akkor boldog lesz Szász Jenő, Toró Tibor és társasága? Jó szolgálatot tesznek a hazai 

románságnak. Igazolva Széchenyi mondását: mások nem tudnak nekünk annyit ártani, 

mint mi ártunk önmagunknak. 
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Nagy: a kisebbségek fogynak, csak a status quo megőrzése cinizmus 
2012. május 10. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A népszámlálás eredményei a nemzeti kisebbségek asszimilációjáról tanúskodnak, egyre 

fogy a lélekszámuk, ezért cinizmus csak a kisebbségi status quo megőrzéséről beszélni a 

trend megváltoztatásának ambíciója nélkül - mondta Nagy József (Híd) képviselő a 

parlamentben. 

 

Nem lesz könnyű a visszaút! 
2012. május 10. – Bodzsár Gyula – Felvidék Ma 

Bodzsár Gyula a Szávay István Jobbikos politikussal készült minapi interjú kapcsán 

megjegyi: “Mi, felvidéki magyarok is reménykedünk abban, hogy van visszaút, de az már 

most jól látható, hogy nem lesz könnyű. És ezen a téren úgy vélem,  egyedül az MKP-nak 

van megszívlelendő üzenete és megvalósítható programja. Ehhez szükséges minél több 

hazai magyart megnyerni. És ha  rövid időn belül nem szedjük magunkat össze, a legjobb 

anyaországi nemzetpolitika sem segít rajtunk”. 

 

Autonómia XXI 
2012. május 10. – Pálffy István – Felvidék Ma 

Pálffy István, a KDNP képviselője jelyzetében kifejti: “A nemzetpolitikának, a 

magyarságnak mostantól egy új politikai eszköz lehet a kezében. Ez a lehetőség pedig nem 

más, mint az európai népszavazás”. A szerző hozzáteszi: “a nemzetpolitikának támogatnia 

kell azokat a polgári törekvéseket, amelyek az európai autonómiákkal, az Unió országaiban 

élő közösségek kollektív jogaival kapcsolatosak. Támogatni kell azokat a felvetéseket, 

amelyek az Európai Bizottság elé kívánják vinni a nemzeti közösségek autonómiájának 

ügyét”. 

 

Ellentétek? 
2012. május 10. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma 

Oriskó Norbert Bodzsár Gyula írására reagálva kifejti: “szó se róla, Bodzsár úr szavai egy 

nemzetét szerető, jó szándékú emberre vallanak, mint ahogy bizonyára az is. A 

"nemértésem" abból fakad, hogy véleményében ott leledzik: "A Jobbikos képviselő úrnak a  

Hiszem és hisszük, hogy van visszaút! címmel megjelent  írásban megfogalmazott 

megállapításainak egyikével-másikával nem  tudok teljes mértékben egyetérteni".  Ezt 

olvasván nagy érdeklődéssel  olvastam az írást, keresve a kontrasztot Szávay szavaival... - 

és (de!) nem találtam! Bodzsár úr írása ugyanis arról szól, hogy ezt vagy azt a magyar 

kormány és az MKP is úgy akarja, ahogy azt Szávay István említette volt. De hol itt az 

ellentét?!”. 
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Júniusban kezdik utalni a Bethlen támogatásait 
2012. május 10. – Veres István – Új Szó 

A Bethlen Gábor Alap oktatási, nevelési és tanszertámogatásai a problémamentes (egyéni 

elbírálást nem igénylő) pályázókhoz még június folyamán megérkezhetnek az OTP-s 

számlákra, jelezték év elején a magyarországi illetékesek. „Azóta nem kaptunk értesítést, 

hogy változott volna az ütemterv” – mondta az Új Szó kérdésére Pék László, a pályázatot 

lebonyolító Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. 

 

Chmel: a kormány felszámolta a kisebbségi párbeszéd lehetőségét 
2012. május 10. – bumm.sk 

A kormány a kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt 

eltörlésével gyakorlatilag működésképtelenné tette a kisebbségi részvételi szerveket – véli 

Rudolf Chmel (Híd).  

 

SNS: Tárgyi bizonyítékaink vannak a választási csalásról 
2012. május 10. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Pártnak "tárgyi bizonyítékai" vannak arról, hogy a hatalom csalt a május 

6-án megtartott választásokon, jelentette ki szerdán a párt elnökhelyettese, Aleksandar 

Vučić. Vučić a Beta hírügynökségnek elmondta, pártja pénteken fogja bemutatni ezeket a 

bizonyítékokat a Szerbiai Demokrata Pártnak (DSS), ezt követően pedig a 

nyilvánosságnak. 

 

„Minden idők legnagyobb választási csalása”  
2012. május 11. - Virág Árpád – Magyar Szó 

„Meg kéne semmisíteni a választások eredményét, mert akkora visszaélések történtek, 

amilyenekre még 2000-ben, Slobodan Milošević leváltása előtt sem volt példa” – állítja 

Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt vezetője és elnökjelöltje. A pártelnök szerint 

félmillió fiktív név került be a jegyzékekbe, így adta le a hatalom magára a voksokat. 

 

Tadić elvetette a választási csalással kapcsolatos állításokat 
2012. május 10. – Vajdaság Ma 

A választási csalással, illetve a szavazatlopásokkal kapcsolatos állításokkal akarnak a DS-

nek "keresztbe tenni", de mindezek ellenére győzni fog az elnökválasztás második körében, 

jelentette ki csütörtökön Prokupljéban Boris Tadić, a Demokrata Párt elnökjelöltje.  

 

A hivatalos végeredmények  
2012. május 11. – Magyar Szó 

A Köztársasági Választási Bizottság csütörtökön kihirdette a parlamenti választások 

hivatalos végeredményét. A határozatot a bizottság 20 tagja támogatta, 12-en – a Szerb 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/10/juniusban-kezdik-utalni-a-bethlen-tamogatasait
http://www.bumm.sk/68512/chmel-a-kormany-felszamolta-a-kisebbsegi-parbeszed-lehetoseget.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16631/SNS-Targyi-bizonyitekaink-vannak-a-valasztasi-csalasrol.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-11_Minden_idok_legnagyobb_valasztasi_csalasa.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16633/Tadic-elvetette-a-valasztasi-csalassal-kapcsolatos-allitasokat.html
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Haladó Párt, a Szerbiai Demokrata Párt, a Szerb Radikális Párt, a Dveri és a Munkások és 

Parasztok Mozgalmának képviselői – ellene szavaztak, nagyszámú szabálytalanságra 

hivatkozva. 

 

Szabadkán újraszámlálják a szavazatokat  
2012. május 11. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Csütörtökön kora este Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint öt másik párt 

kérvénye nyomán megkezdték a város területén leadott szavazatok újraszámlálását és a 

választási dokumentáció átvizsgálását. A folyamat kezdetekor még úgy tűnt, hogy a 

szavazóbizottság három tagján, egy jegyzőn és egy pártképviselőn kívül senki sem lehet 

benn a teremben. A hat párt képviselői kétóránként tervezték váltani egymást. 

 

Szabadka: Lesz-e idejük a szavazatok újraszámlálására 
2012. május 10. – Vajdaság Ma 

Szabadkán ülésezett ma a Városi Választási Bizottság. A hosszúra kerekedett ülésen parázs 

vitákra is sor került. Nagy Kanász György, a bizottság tagja arról nyilatkozott, hogy 

egyetlen pont szerepelt napirenden, a választási anyagok áttekintése. Miután a Vajdasági 

Magyar Szövetség jelezte szándékát, hogy élne a törvény adta lehetőségével, hogy 

belenézzen a választási jegyzőkönyvekbe és újraszámolja a szavazatokat hirtelen több párt 

is jelentkezett hasonló szándékkal - emelte ki Nagy Kanász.  

 

Temerinben három szavazóhelyen megismétlik a választásokat 
2012. május 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szavazóbizottságok munkájáról vezetett jegyzőkönyvekben észlelt hiányosságok miatt 

Temerinben három szavazóhelyen megismétlik a választásokat – nyilatkozta Igor Ember, a 

községi választási bizottság elnöke. 

 

Belgrádban 16 helyen semmisítették meg a szavazást 
2012. május 10. – Vajdaság Ma 

A belgrádi választási bizottság 16 szavazóhelyen érvénytelenné nyilvánította a vasárnapi 

szavazásokat, közölte csütörtökön a bizottság. A Liberális Demokrata Párt (LDP) 

közleménye szerint a bizottság egyhangúlag elfogadta óvásukat, "miután megállapítást 

nyert, hogy azokon a szavazóhelyeken, amelyekre az óvás vonatkozott, a választási 

folyamatban tapasztalható kétségtelen szabálytalanságokról volt szó". 

 

A Köztársasági Választási Bizottság nem semmisíti meg a választásokat 
2012. május 10. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) szóvivője csütörtökön kijelentette, a május 6-ai 

választásokkal kapcsolatban nem lehet csalásról beszélni, s mindenkinek, aki ezt állítja, 

bizonyítékokkal is alá kell ezt támasztani. "A bizonyítékoknak hiteleseknek kell lenniük, s a 

törvény által megszabott formában kell felmutatni őket. Ott, ahol a RIK megállapítja, hogy 
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az óvás helyénvaló, el is fogadja azt, s megismétli a választásokat azokon a helyeken", 

nyilatkozta Miodrag Petrović a Betának. 

 

Az LSV perrel fenyegeti Pásztort 
2012. május 10. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga közleményben követeli Pásztor Istvántól, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnökétől, hogy kérjen bocsánatot a Ligától és vonja vissza az LSV 

választási eredményét megkérdőjelező nyilatkozatát. Ellenkező esetben értékeléseit és 

álláspontjait kénytelen lesz a bíróságon bizonyítani – áll a közleményben. 

 

Polgármesterből kormányfő  
2012. május 11. – Magyar Szó 

Belgrád polgármestere és a Demokrata Párt alelnöke, Dragan Đilas lenne a soron 

következő kormányfő, állapodtak meg a demokraták és a Szerbiai Szocialista Párt köré 

tömörülő koalíció résztvevői – közölte csütörtökön a Balkan Insight hírportál. A balkáni 

oknyomozó újságírással foglalkozó oldal egy a Demokrata Pártból származó hírforrásra 

hivatkozva továbbá azt írta, hogy a szocialisták köré tömörülő koalíción kívül a Liberális 

Demokrata Párt is részese lesz az új kormánynak. 

 

A tartományi választások végeredménye  
2012. május 10. – Magyar Szó 

A többségi elv szerinti szavazást illetően a Tartományi Választási Bizottság képviselői 

közölték, hogy a Választás a jobb Vajdaságért egyéni jelöltjei szerepeltek a legjobban, 

ötvenen továbbjutottak a második fordulóba. A Mozdítsuk előre Vajdaságot koalíciónak 29 

jelöltje, a Szerbiai Szocialista Párt vezette koalíció 16 jelöltje, a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek pedig 10 jelöltje méretteti meg magát május 20-án. A Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga 8, a Szerbiai Egyesült Régiók pedig 2 jelöltet tudott továbbjuttatni. 

Egy-egy jelöltje harcol majd a parlamenti mandátumért a Vajdasági Magyar Demokrata 

Pártnak, a Fordulatnak és a Szerbiai Demokrata Pártnak. 

 

A nemzetiségi képviselők a pótköltségvetés mellett 
2012. május 10. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlamentben a pótköltségvetés elfogadásáról folyik a vita. A magyar és az olasz 

nemzetiségi képviselőcsoport is kialakította álláspontját ezzel kapcsolatosan. Erről 

kérdezte Göncz Lászlót a hírportál. 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13500/Az-LSV-perrel-fenyegeti-Pasztort.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-11_Polgarmesterbol_kormanyfo.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-10_A_tartomanyi_valasztasok_vegeredmenye.xhtml
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3886


 

 

 

 

 

 
12 

 

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/
http://www.hirado.hu/
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/

