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Németh Zsolt: abszurd, hogy Esterházyt háborús bűnösnek tartják 
2012. május 15. – MTI, hirek.sk, Új Szó Online 

A Holokauszt Emlékközpont, a Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium „Lehet nemet mondani” címmel szervezett tanácskozást, hogy felidézzék 

azoknak a helytállását, akik 1938 és 1945 tavasza között Magyarország akkori területén 

nemet mondtak a történelmi együttélés felrúgására. A konferencia megnyitóján Németh 

Zsolt külügyi államtitkár elmondta, azért szervezték május 15-re a konferenciát, mert 

1944-ben ezen a napon kezdődtek el a tömeges deportálások Magyarországról, és 1942-

ben ezen a napon gróf Esterházy János a pozsonyi parlamentben egyedüliként szavazott 

nemmel a szlovákiai zsidók deportálásáról előterjesztett jogszabályra. Hangsúlyozta, 

abszurd, hogy van olyan ország az EU-ban, ahol „az egyik kiemelkedő erkölcsi példát” még 

mindig háborús bűnösként tartják számon. 

 

Magyar nagykövet: az autonómia az egyetlen logikus kompromisszum 
2012. május 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Az autonómia az egyetlen logikus és természetes kompromisszum a nemzetállami többség 

területi szuverenitása és a kisebbségek létezéshez való joga között - mondta Füzes Oszkár 

bukaresti magyar nagykövet egy hírtelevíziónak adott interjúban. Füzes Oszkár a Digi24 

televíziónak adott interjújában - a televízió honlapján kedden olvasható román nyelvű 

leirat szerint - kifejtette: bizonyos román politikusok és a közvélemény egy része is tévesen 

értelmezi ezt a fogalmat. Az autonómia nem azonos a szeparatizmussal, sőt, annak éppen 

az ellentéte - mondta. 

 

Aláírták a moldvai magyar oktatási programról szóló megállapodást 
2012. május 15. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Szabadság 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) és az RMPSZ vezetői aláírták a 

moldvai magyar oktatási programról szóló megállapodást. Ennek értelmében a program 

javára érkező keresztszülői támogatásokat befogadja és továbbítja az RMPSZ a moldvai 

magyar gyermekek és tanáraik részére - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság. 

 

Kettős mérce Brüsszelben 
2012. május 16. - Ágoston Balázs - Demokrata 

Bagó Zoltánnal európai parlamenti képviselővel és a Petíciós Bizottság tagjával készített 

interjút a Demokrata. Elmondta, hogy jelenleg a Benes-dekrétumok ügye van újból 

napirenden. Bár már 2004-ben kimondta, hogy a dekrétumok uniós jogot sértenek, de azt 

is, hogy az ügy megnyitása nem időszerű. Most azonban újból lehetőség van ennek a kettős 

mércének a felszámolására. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2012. május 16-i számában olvasható.) 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120515183648/Nemeth-Zsolt-abszurd-hogy-Esterhazyt-haborus-bunosnek-tartjak.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63508
http://itthon.transindex.ro/?hir=29161
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Nagyobb léptékű tisztogatástól tart az RMDSZ 
2012. május 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ attól tart, hogy a prefektusok leváltása csak az első lépést jelenti az új bukaresti 

hatalom politikai tisztogatásai sorában; a prefektusokat a minisztériumoknak alárendelt 

intézményekben vezetői tisztségeket betöltő magyar szakemberek leváltása követheti. 

 

Zöldségeskertet biztosítana Kolozsvár lakóinak Eckstein-Kovács Péter 
2012. május 15. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Bemutatta programját Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje, 

a politikus keddi sajtótájékoztatóján három pontot emelt ki a 16 pontos választási 

programból. Kifejtette, azt szeretné, hogy jobban látszódjék Kolozsváron, hogy egyetemi 

város, de nagy hangsúlyt fektetne az idősek gondozásának és a betegek ellátásának 

javítására. 

 

Borbély: még legalább egy kormányhatározatra szükség van Verespatak-
ügyben 
2012. május 15. – transindex.ro 

A verespataki bányaberuházásról Borbély László elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos 

jóváhagyások a jelenlegi kormány felelőssége, melyet sürgősen tisztázniuk kell, mivel pont 

akkor váltak aktuálissá, amikor miniszterként lemondott. 

 

Jövő héten szavazhatnak bűnvádi eljárás jóváhagyásáról 
2012. május 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Jövő kedden szavazhat az Alsóház Borbély László RMDSZ-es képviselő bűnvádi 

eljárásának jóváhagyásáról. Ennek beindítását a főügyész kérte a honatyáktól. 

 

Magyarul a magyarral! 
2012. május 15. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A magyar nyelv nyilvános használatára buzdít az a mozgalom, amely Marosvásárhelyre is 

„beköltözik”. A kampány célja, hogy a magyar kliensek magyarul szólaljanak meg olyan 

intézményekben, boltokban vagy vendéglátóipari egységekben, ahol az eladók vagy 

ügyfélfogadók beszélnek magyarul. Erre az Igen, tessék! Da, poftiţi! feliratú matricákkal 

hívják fel a figyelmet. 

 

A MOGYE-ügy miatt tiltakozott Csibi Barna 
2012. május 15. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

„Mogye! Hol a magyar tagozat”, „Azért nem kell a magyar orvos, mert azt akarják, 

dögöljünk meg”, „Apartheid” feliratú transzparensekkel tiltakozott kedd délután 

Csíkszeredában Csibi Barna a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem körül 

kialakult áldatlan állapot ellen. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63507
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63509
http://itthon.transindex.ro/?hir=29160
http://itthon.transindex.ro/?hir=29160
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118195&cim=jovo_heten_szavazhatnak_bunvadi_eljaras_jovahagyasarol
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyarul-a-magyarral
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/a-mogye-mellett-allt-ki-csibi-barna
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MOGYE-perben az RMDSZ is 
2012. május 16. – Új Magyar Szó, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az RMDSZ is belép abba a perbe, amit a MOGYE magyar oktatói és diákjai indítottak az 

intézmény vezetősége ellen, mert a charta kidolgozásakor nem tartották be az oktatási 

törvény előírásait – közölte Borbély László. „Az RMDSZ minden jogi és törvényes eszközt 

fel fog használni annak érdekében, hogy a MOGYE-n megalakuljon a magyar kar” – 

jelentette ki szövetség politikai alelnöke. 

 

CCSB: 63 százalékon az USL 
2012. május 16. – Új Magyar Szó 

Hatalomra kerülése óta tovább növelte népszerűségét a Szociál-Liberális Szövetség (USL), 

amelyre a CCSB tegnap nyilvánosságra hozott felmérése szerint a lakosság 63 százaléka 

adná voksát. A közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a Demokrata Liberális Pártnak 

(PDL) egyelőre nem sikerült a javára fordítania ellenzékiségét, és a korábbi 18 százalékról 

14 százalékra esett vissza. Dan Diaconescu Néppártja (PPDD) a voksok 9 százalékát, az 

RMDSZ pedig 5 százalékát kapná. 

 

Perelnek a pénzért az önkormányzatok 
2012. május 16. – Krónika 

Harminchat Kovászna megyei önkormányzat és a megyei tanács fellebbezte meg tegnap a 

közigazgatási bíróságon a Ponta-kormány azon rendeletét, mely szerint vissza kellene 

fizetniük a tartalékalapból kapott pénzt. Tamás Sándor tanácselnök elmondta, a testület 

4,8 millió lejt kapott, amelyből a hulladékgazdálkodási projekt önrészét biztosították 

volna. 

 

RMDSZ: antidemokratikus az USL szándéka 
2012. május 16. – Krónika 

Az egyfordulós, egyéni választókerületes választási rendszer akadályozhatja a parlament 

demokratikus működését – vélte Frunda György, az RMDSZ szenátora annak kapcsán, 

hogy a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) olyan választási rendszert kíván bevezetni, 

amelyben minden választókerületben az első helyen végző jelölt nyerné meg a 

mandátumot. 

 

Növekedett a külhoni támogatás az oktatásban 
2012. május 16. - Krónika 

A magyar költségvetés nehéz helyzete ellenére az oktatási ágazat jelentősen tudta növelni a 

külhoni magyaroknak szánt támogatásokat az elmúlt két évben. Az oktatási államtitkárság  

a külhoni magyarokat érintő 2012-es támogatási kerete a fejezeti kezelésű előirányzatokon 

összességében 965,1 millió forint, szemben a 2010-es 632,5 millió forinttal. A 

magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzéseinek többlettámogatásával és 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63536
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63531
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a külhoni hallgatóknak adományozott miniszteri és egyéb ösztöndíjakkal együtt ez az 

összeg meghaladja a 1,1 milliárd forintot. 

 

Borbély: gyors döntést a korrupciós ügyben! 
2012. május 16. – Krónika 

Borbély László nem szeretné, ha sokáig húzódna a parlamentben az ellene megfogalmazott 

korrupciós vád ügye, ezért reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb döntés születik. 

 

Šebej belépett a Hídba, néhányan viszont távoznak 
2012. május 15. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

František Šebej, az OKS egykori képviselője már nem csak a Híd frakciójának, hanem a 

pártnak is a tagjává vált. Bugár Béla pártelnök egyben megerősítette Pfundtner Edit 

távozását, valamint a trencséni és eperjesi megyei elnökök lemondását. „A megyefőnökök 

a választási eredményeket egyfajta figyelmeztetésként fogták fel, és visszaléptek 

tisztségükből. Levonták a felelősséget. Ha ők nem cselekednek, nekünk kellett volna, mert 

ott az eredményünk nagyon gyenge volt” - jelentette ki Bugár. 

 

Nem jól teljesített Pfundtner Edit? 
2012. május 15. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Lemondott alelnöki posztjáról és kilépett a Most-Híd szlovák-magyar pártból Pfundtner 

Edit - erősítette meg az MTI-nek az érintett kedden. Pfundtner a pártból való kilépésének 

okait nem akarta pontosítani. Bugár Béla az alelnök távozásával kapcsolatban elmondta, 

szerinte Pfundtner, mivel nem került be a parlamentbe, valószínűleg levonta a 

következtetéseket. A volt képviselő az MTI-nek nyilatkozva kizárta, hogy távozása azzal 

függött volna össze, hogy a parlamenti választásokon nem jutott volna mandátumhoz. 

 

Elindult az eljárás a magyar fiúkra támadókkal szemben 
2012. május 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Garázdaság miatt eljárást indított kedden a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság a 

vasárnap éjjel Pozsony óvárosában megvert két magyar fiú támadóival szemben - közölte 

az MTI pozsonyi irodájával Petra Hrásková, a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság 

sajtószóvivője. Amennyiben a gyanúsítottak bűnössége bebizonyosodik, három évig 

terjedő szabadságvesztés büntetéssel sújthatják őket. 

 

Két új Ipoly-hídról döntött a Nyitra megyei önkormányzat 
2012. május 15. – bumm.sk 

Két új hidat építenek az Ipoly folyón. Az erről rendelkező államközi megállapodást február 

végén kötötte meg Magyarország Szlovákiával, most a Nyitra megyei képviselőtestület is 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.bumm.sk/68692/sebej-belepett-a-hidba-nehanyan-viszont-tavoznak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120515134928/Nem-jol-teljesitett-Pfundtner-Edit.html
http://www.bumm.sk/68698/elindult-az-eljaras-a-magyar-fiukra-tamadokkal-szemben.html
http://www.bumm.sk/68695/ket-uj-ipoly-hidrol-dontott-a-nyitra-megyei-onkormanyzat.html
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rábólintott a kezdeményezésre. A határozat értelmében a hidak építése mintegy 5 millió 

euróba kerülhet majd, de ennek csak az öt százalékát állja a megyei önkormányzat. 

 

A bősi vízlépcső ügyének megoldását követeli a Kisalföld 
2012. május 15. – MTI, bumm.sk 

Országos kezdeményezést indít a bősi vízlépcső okozta problémák napirendre vétele és 

megoldása érdekében a Kisalföld című napilap. Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés 

napirendjére tűzze a szigetközi Öreg-Duna-meder és a győri Mosoni-Duna-szakasz 

vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását? – erre a kérdésre mondanak igent azok, aki 

csatlakoznak a kezdeményezéshez. 

 

Bizalmat kapott a Fico-kormány 
2012. május 15. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó 

Bizalmat szavazott kedden a szlovák parlament Robert Fico kabinetjének. Az egy hétig 

tartó vita után a 150 fős szlovák parlamentben, a jelenlévő 142 képviselő közül 82-en 

hagyták jóvá az új kabinet kormányprogramját. 

 

Fizetnie kell a magyar államnak 
2012. május 16. – Új Szó 

Másfélmillió forintot meghaladó összeggel tartozik a parameter.sk portálnak a magyar 

állam. A magyar igazságügyi minisztérium köteles átutalni a Paraméter üzemeltetője, a 

dunaszerdahelyi Darcus Kft. számlájára 1,5 millió forintot a késedelmi kamatokkal és a per 

költségeivel együtt. A jogvitára azért került sor, mert a minisztérium egy 2010-ben 

megítélt 3 milliós támogatási szerződés alapján folyósított 1,5 millió forintot visszakövetelt 

a cégtől. 

 

Államnyelves puszi 
2012. május 16. – Veres István – Új Szó 

„El kell ismerni, hogy a tömbmagyarság identitásmegőrzésében óriási szerepe van az 

államnyelv gyenge ismeretének. (…) Amint valaki elkezdi folyékonyan beszélni a szlovákot, 

kinyílik előtte egy csomó lehetőség. Nagyobb az esélye, hogy szlovák társaságba kerül, 

esetleg szlovák párt választ magának.” 

 

Óbecsén (is) újraszámoltak 
2012. május 15. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt óbecsei szervezetei pénteken 

betekintést kértek a választási anyagokba a községi választási bizottságtól. A pártok 

képviselői a bizottság jelenlétében 17 órakor hozzákezdtek a szavazatok újraszámlálásához, 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
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amire éjfélig volt lehetőségük. A szavazatok újraszámlálása után sem a VMSZ, sem az 

SZHP nem élt panasszal. 

 

Új levél a Rózsa utcából: Eltérően az eddigiektől 
2012. május 15. – Friedrich Anna – Vajdaság Ma 

Sok mindenről beszél a szerbiai parlamenti választások matematikája, de a szűkebb 

közösségünk számára a legfőképpen arról, hogy Szerbiában immáron magyarok nélkül is 

lehet kormányt alakítani. Négy évvel ezelőtt kellettek a szocialisták és a magyarok (a 

Magyar Koalíció a VMSZ-szel megjelenítve), hogy meglegyen a 126 tagú, kissé 

kényelmetlen parlamenti többség, kizárva a szerb ellenlábasokat. 

 

A megfélemlítés kampánya  
2012. május 16. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A haladók és a demokraták közötti nyilatkozatháború kedden sem csillapodott. Aleksandar 

Vučić, az SZHP elnökhelyettese azzal vádolta meg Boris Tadićot, hogy „jogi, politikai és 

egyéb” erőszakkal teljesen leépítette az állam intézményrendszerét, mely mára kizárólag a 

DP, a dúsgazdagok és a bűnözők érdekeit szolgálja. A demokraták az anarchiára való 

buzdítást látják az SZHP viselkedésében.  

 

Boris Tadić: Félelem nélkül szavazni  
2012. május 16. – Kecskés István – Magyar Szó 

Boris Tadić kedden Nagybecskereken kijelentette, hogy bízik a győzelemben, a 

polgároknak pedig azt üzente: ne engedjék meg, hogy megfélemlítsék őket. Mint mondta, 

bebizonyosodott, hogy nem történt választási csalás. 

 

Németh Zsolt: „érdekeltek vagyunk abban, hogy Ukrajna Európát válassza” 
2012. május 15. – Kárpátalja Ma, MTI 

„Érdekeltek vagyunk abban, hogy Ukrajna Európát válassza” - mondta magyar 

újságíróknak Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, miután 

Brüsszelben részt vett az uniós tagországok külügyi tárcavezetőinek hétfői tanácskozásán. 

 

Ülésezett a HMDK nagyelnöksége 
2012. május 15. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton tartotta soros ülését a HMDK ún. nagyelnöksége. Először a szervezet 

vezetőinek a beszámolói hangzottak el, majd pénzügyi jelentést is meghallgathattak a 

résztvevők. Ezt követően az aktualitásokról esett szó. 
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Több mint 20 éves eredményes munka van az együttműködés mögött 
2012. május 15. – RTV Slovenija Hidak 

Tegnap Dunaszerdahelyen írták alá a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a 

Csemadok Országos Tanácsa, valamint a Csemadok Művelődési Intézet közötti 

együttműködésről szóló megállapodást. A szlovéniai és a szlovákiai magyar nemzetiségi 

művelődési intézmények közötti együttműködés több mint 20 évre tekint vissza. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3922ű
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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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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/

