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Németh: Az új rendszerben megszűntek a visszaélések 
2012. május 22. – MTI, Kárpátalja Ma 

A jövőben is a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (KMKSZ) látja el a 

magyarigazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat - mondta Németh Zsolt külügyi 

államtitkár az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága keddi zárt ülése után az MTI-

nek. 

 

Elfogadták az új választási törvényt – előnyben a nagy pártok 
2012. május 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Szabadság, 

Magyar Nemzet 

Elfogadta kedden a képviselőház az egyfordulós, tisztán egyéni választókerületes 

választásról szóló törvényt. A jogszabály értelmében az egyéni választókerületekben az a 

jelölt nyer parlamenti mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapja, függetlenül a 

megszerzett voksok arányától. Az új szabályozás megszünteti a parlamenti küszöböt, a 

törvénybe az az előírás is bekerült, miszerint ha egy kisebbség aránya egy megyében eléri a 

7 százalékot, a legtöbb szavazatot nyert jelöltje mandátumhoz jut. 

 

CFR-döntés: nem hozhatja a zarándokvonat Nyírő József hamvait 
2012. május 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

A román vasúti igazgatóság bukaresti központja arról tájékoztatta Nyírő József 

újratemetésének szervezőit: nem kapták meg a miniszteri engedélyt arra, hogy az író 

hamvait a Boldogasszony-zarándokvonat szállíthassa Székelyudvarhelyre. Fráter Olivér, a 

temetés szervezője bejelentette: az újratemetés azon rendezvényei, amelyek a román 

államvasutak részvételéhez kötöttek, például a gyergyószentmiklósi, máriaradnai, 

csíkszeredai ceremóniák, elmaradnak. 

 

Családi hálót szőnek a határon át 
2012. május 23. – Jobbágyi Zsófia – Magyar Hírlap 

Megalakult a Kárpát–medencei Családlánc a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

támogatásával. A kezdeményezés a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségétől 

(KCSSZ) és a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől (NOE) indult azzal a céllal, hogy 

összegyűjtse és egységbe kovácsolja a Kárpát-medencei magyar családokat és 

szervezeteket. A KCSSZ alelnöke, Szabó Endre a Magyar Hírlapnak adott interjúban úgy 

fogalmazott: „A kezdeményezéstől azt várom, hogy a határ két oldalán élő magyar emberek 

kölcsönösen támogatják egymást, és kialakul a Kárpát-medencét teljes egészében átszövő 

családhálózat.” 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=180935
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63758
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63752
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/csaladi_halot_szonek_a_hataron_at.html
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Díszsírhelyet kapott a Székely himnusz zeneszerzője 
2012. május 22. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök felszentelte Mihalik Kálmánnak, a Székely 

himnusz zeneszerzőjének díszsírhelyét a szegedi Belvárosi temető kegyeleti parcellájában. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az ünnepségen úgy 

fogalmazott: a Székely himnusz a Himnusz és a Szózat mellett harmadik nemzeti imánkká 

vált, nem jogi aktussal, hanem azért, mert az egyetemes magyarság és a székelység annak 

fogadta el. 

 

Kovács Péter: ne vegyen részt székelyföldi kampányrendezvényeken Kövér 
László 
2012. május 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

„A külső segítségre számítunk, ezt minden alkalommal meg is köszönjük, a befolyásolást 

azonban határozottan elutasítjuk” – írja a Kövér Lászlóhoz, a magyar Országgyűlés 

elnökéhez intézett nyílt levelében Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. 

 

„Antiszemita magatartása” miatt nem ért egyet Nyírő újratemetésével 
Bukarest 
2012. május 22. – Krónika 

A bukaresti külügyminisztérium azért nem ért egyet Nyírő József újratemetésével, mivel az 

író tevékenysége „antiszemita magatartást” jelez. A külügyminisztérium már közölte a 

magyar féllel a román vezetés álláspontját, vagyis azt, hogy nem ért egyet Nyírő József 

romániai újratemetésével. A román fél szerint Nyírő József 1941 és 1945 közötti politikai 

tevékenysége „szélsőjobboldali, antiszemita magatartásra, és egy fasiszta rendszerrel való 

együttműködésre utal”. 

 

Kelemen Hunor szerint a ma megszavazott választási törvény csak az USL-nek 
előnyös 
2012. május 22. – transindex.ro, Szabadság 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a választási törvény vitáján kijelentette, a listás 

szavazás volt a legmegfelelőbb, ahhoz képest még az egyéni választókerületes szavazás is 

visszalépést jelent. Kelemen szerint ez a rendszer csupán a kormányon levő koalíciónak 

hasznos, de az állampolgároknak nem jó és a politikai rendszernek sem segít. 

 

Magyar-magyar verseny a helyhatósági választásokon Kolozsváron 
2012. május 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

Kolozsváron is lesz a helyhatósági választásokon magyar-magyar verseny. Az egyik oldalon 

az RMDSZ, a másikon pedig az MPP és az EMNP alkotta koalíció. A két magyar 

polgármesterjelölt, Eckstein-Kovács Péter és Gergely Balázs is a megállapodás mellett volt, 
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http://mno.hu/grund/diszsirhelyet-kapott-mihalik-kalman-a-szekely-himnusz-zeneszerzoje-1077960
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63756
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63756
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63762
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63762
http://itthon.transindex.ro/?hir=29224
http://itthon.transindex.ro/?hir=29224
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118794&cim=magyar_magyar_verseny_a_helyhatosagi_valasztasokon_kolozsvaron_video
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ám Eckstein-Kovács szerint a pártvezetőségek felülírták a szándékukat, ami közös és 

jóhiszemű volt, miszerint legyen közös lista, közös polgármesterjelölt. 

 

Öt településen indul magyar előkészítő osztály 
2012. május 22. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében a hétfőn lezárult iratkozási folyamat nyomán öt településen indul 

magyar előkészítő osztály: Déván 19, Vajdahunyadon 2, Csernakeresztúron 2, 

Petrozsényban 9 diákkal, de kilátásban van további nyolc, illetve Szászvároson 9 diákkal – 

közölte tegnap Lengyel Izabella kisebbségi tanfelügyelő. A dévai Téglás Gábor 

Iskolacsoportban 19 gyermek iratkozott előkészítő osztályba, illetve ketten az ide tartozó 

csernakeresztúri tagozatra. 

 

Ellenáll a politikai nyomásnak a főtanfelügyelő 
2012. május 22. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Nem áll fenn összeférhetetlenség az esetében és nem kampányol munkaidőben, ezért 

lemondani sem hajlandó – jelentette ki Ferencz S. Alpár, Hargita megyei főtanfelügyelő, 

aki RMDSZ-es megyei tanácsosjelöltként megméretkezik az önkormányzati választásokon. 

Úgy érzi, nyomást gyakorolnak rá a lemondása érdekében. 

 

Nyelvrendőrség alakul? 
2012. május 23. – Krónika 

Elfogadhatatlannak tartják a székelyföldi önkormányzati vezetők azt a törvényjavaslatot, 

mely szerint elbocsátanák állásukból azokat a közalkalmazottakat, akik nem tudnak vagy 

nem akarnak beszélni románul. 

 

Enachét ajánlotta korábban Frunda 
2012. május 23. – Krónika 

Fél évvel ezelőtt azt a Smaranda Enachét nevezte meg elfogadható marosvásárhelyi 

jelöltként Frunda György, aki ellen az RMDSZ színeiben most versenybe száll a 

polgármesteri székért. A szenátor egy novemberi rádiós beszélgetésen kifejtette: az 

emberjogi aktivistának sokkal több magyar támogatója van, mint román, ezért az RMDSZ-

nek őt kellene támogatnia. 

 

Fiatalokat küld a tanácsba az RMDSZ 
2012. május 23. – Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ kolozsvári tanácsosjelöltjeinek programja nagyjából megegyezik Eckstein- 

Kovács Péter polgármesterjelölti programjával, fiatal, zöld és családbarát településsé 

alakítanák a kincses várost – hangzott el a jelölteket bemutató sajtótájékoztatón. Eckstein-

Kovács Péter elmondta: az RMDSZ ezúttal  hangsúlyt helyezett a fiatalok bevonására, 

szinte valamennyien előkelő, biztos befutó helyen indulhatnak a helyhatósági 

választásokon. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63759
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Csángóföldön a MOGYE orvos-tanárai 
2012. május 23. – Krónika 

Több moldvai csángó településen végeztek orvosi vizsgálatokat és tartottak előadásokat az 

elmúlt napokban a MOGYE közegészségügyi és háziorvosi tanszékének előadói, orvosai. 

 

Egymásra mutogat az EMNP és Eckstein 
2012. május 23. – Krónika 

Mindkét kolozsvári magyar polgármesterjelölt a magyarság számarányának megfelelő, 

azonos esélyekkel indul a helyhatósági választásokon – szögezi le tegnapi közleményében 

az EMNP Kolozs megyei szervezete. A kommünikében a néppártosok az Eckstein-Kovács 

Péter RMDSZ-es polgármesterjelölt hétfői sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagálnak, 

amikor Bognár Zoltán politológus, a Szabadelvű Kör elnöke kijelentette: Gergely Balázs 

EMNP-s jelöltnek azért nincs politikai programja, mivel nem gondolja komolyan 

jelöltségét. 

 

Hogyan befolyásolja az új választási törvény a magyarság parlamenti 
képviseletét? 
2012. május 22. – transindex.ro 

Az újraosztás után 2008-ban az RMDSZ 22 képviselői és 9 szenátori mandátumot szerzett 

meg. Ha 2008-ban a ma elfogadott választási törvény lett volna érvényben, az RMDSZ-nek 

27 képviselői és 9 szenátori mandátum jutott volna. 2012-ben feltételezhetően három 

magyar szervezet (RMDSZ, EMNP, MPP) indul a parlamenti választásokon, illetve a PSD 

és a PNL közösen, az USL színeiben vesz részt a megmérettetésen. A román szövetség a 

2008-as eredményeket alapul véve 5 választókerületben megelőzheti a magyar jelöltet. 

 

Kisebbségi minimum készül 
2012. május 22. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártjának kezdeményezésére május 21-én, Somorján találkozóra került 

sor az MKP és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának képviselői között. A Kerekasztal 

által a találkozón felvetett nemzetiségi minimum egy jövőbeni együttműködés kereteit 

szándékozik kialakítani, a politikai pártok mellett a szlovákiai magyar és kisebbségi 

intézményekkel kerülne megfogalmazásra. Ez a minimum tisztázná azon közös pontokat, 

melyek meghatározóak a kisebbségi közösség megmaradása és fejlődése szempontjából. 

 

Tart a Most-Híd az MKP-tól? 
2012. május 22. – SITA, bumm.sk, hirek.sk 

A jövő héten ülhet egy asztalhoz a Híd és az MKP küldöttsége, hogy tárgyaljanak a két párt 

közötti együttműködésről. Az MKP a gazdaság és a magyar megmaradás kérdéseivel, a Híd 

a megyei szintű együttműködéssel foglalkozna. Csáky Pál szerint a vegyespárt regionális 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29226
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választásokkal kapcsolatos javaslata pillanatnyilag nem időszerű, mert a választásokra 

csak másfél év múlva kerül sor. „A jelenlegi helyzet olyan, hogy az MKP a Most-Híddal 

szemben 40:2 arányú többségben van. A Most-Híd fél, hogy a jelöltjeit megyei szinten 

a mieink legyőzik. Ez az ajánlat ezért talán hamis és pillanatnyilag nem aktuális“ – 

jelentette ki Csáky. 

 

Egyeztetett az MKP és az OKS 
2012. május 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Kedden tárgyalóasztalhoz ültek az MKP és az OKS képviselői, s áttekintették az aktuális 

politikai helyzetet. A két párt vezetői egyetértően leszögezték, hogy az egyszínű Fico-

kormány Szlovákia és állampolgárai számára kedvezőtlen lesz. 

 

Slota cáfolta, hogy indulna az SNS elnöki posztjáért 
2012. május 22. – SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke cáfolta azokat az információkat, miszerint meg szeretné tartani 

tisztségét a parlamentből kieső párt élén. 

 

Még várat magára a biztos, vele késnek a támogatások 
2012. május 22. – Veres István – Új Szó 

Hetekkel kitolódik a kisebbségi kormánybiztos kinevezése. Tovább húzódik ugyanis a 

hatásköri törvénynek és a biztos jogköreinek összehangolása, mondta el az Új Szónak 

Bugár Béla, a Híd elnöke. A kormánybiztos késedelmes kinevezését leginkább azok a 

szervezetek érzik majd meg, amelyek emiatt a tervezettnél később fogják kézhez kapni a 

pénzt, amelyet a kormányhivataltól pályázataikra nyertek. 

 

Meseszövés a muzslyai óvodában 
2012. május 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Mesét szőni jöttek kedden a vendégek a muzslyai Hófehérke óvodába, ahol nem csak a 

helybeli óvodások várták türelmesen őket, hanem kis társaik Nagybecskerekről és 

Szentmihályról is. Budapestről érkezett Fábián Éva pedagógus, népzenész, aki dallal, 

mondókával, valamint Szabó Zoltán néprajzos, népzenész, akik zenével tűzdelve szőtte a 

mese szálát kecskeduda és furulya segítségével. A meseszövés a 2012 a külhoni óvodák éve 

programjának keretében valósul meg. 

 

Egeresi hetedszer is képviselő 
2012. május 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Egeresi Sándort, a tartományi képviselőház elnökét, a VMSZ tisztségviselőjét, a tartományi 

választások második körében hetedszer választották meg tartományi képviselőnek. Egeresi 

mind a hét alkalommal szülővárosában, Topolyán nyert. „Ez számomra hatalmas 
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megtiszteltetés, elismerése eddigi munkámnak, amelyet községünk javára végeztem” - 

nyilatkozta Egeresi a Tanjugnak. 

 

Kishegyes: Demokrata győzelem 
2012. május 22. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt jelöltje, dr. Bíró István győzött a kishegyesi községben, mint tartományi 

egyéni választókerületben, a tartományi parlamenti választások második fordulójában. 

Összesen 2593-an szavaztak neki bizalmat, míg ellenfele, ifj. Juhász Bálint, a VMSZ jelöltje 

2333 szavazatot kapott. 

 

Dr. Kovács Gábor: Minden tízedik honosítási kérelem a Vajdaságból 
származik 
2012. május 23. – Magyar Szó 

Harmadszor járt kedden Zomborban munkatársaival Kovács Gábor konzul, hogy fogadja 

az egyszerűsített honosítási eljárás kérelmezőit. Első ízben harminc kérelmet vettek át a 

városban, idén február végén már hatvanat, míg tegnap 130 kérelmezőt fogadott a konzul 

és négy ügyintézője. 

 

Viperákkal vertek magyar fiatalokat Szabadkán 
2012. május 23. – Magyar Szó, Magyar Nemzet 

Szombaton éjjel, a Múzeumok éjszakája rendezvény estéjén éjfél és egy óra között magyar 

fiatalokat vertek meg Szabadkán, nem messze a Fasizmus áldozatainak terétől. Viperákkal 

és vasrudakkal ütöttek két fiút, akik megsérültek, egyikük még most is kórházi ápolásban 

részesül, bordatörést szenvedett. Fennáll a gyanú, hogy azért bántalmazták őket, mert 

magyarok. 

 

Elsöprő VMSZ-jelenlét 
2012. május 23. – Magyar Szó 

Köztársasági és tartományi szinten a magyar pártok közül kizárólag a VMSZ-nek lesznek 

képviselői, az önkormányzati képviselői helyeket tekintve szintén e párt dominanciáját 

hozták a májusi választások. A köztársasági parlamenti választásokon önállóan indult a 

Vajdasági Magyar Szövetség, míg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a 

Magyar Polgári Szövetség a Mindannyian együtt nevű kisebbségi pártokat tömörítő 

nagykoalícióban indult. 

 

Valószínűtlen a szerb nagykoalíció 
2012. május 23. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

A szerb elnökválasztást követően felmerül a kérdés, hogy ki tud kormányt alakítani. 

Minden bizonnyal Tomislav Nikolic párttársát Jorgovanka Tabakovicot fogja felkérni, 

azonban a 73 mandátumot szerző Szerb Haladó Pártnak partnerekre van szüksége. Az 

egyik lehetséges jelölt Ivica Dacic volt miniszterelnök-helyettes vezette szocialista párt, 
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azonban jelenleg ők még kitartanak Boris Tadic mellett. Amennyiben ez megváltozna, 

akkor teljesedhetne ki egyedül Nikolic hatalma, máskülönben marad az alkotmány szabta 

korlátozott államfői hatáskör. 

 

Ukrán hírportál a magyar-ukrán viszonyról 
2012. május 22. - MTI, karpatinfo.net 

Kárpátaljai ukrán sajtóvélemény szerint az ukrán állam vezetőinek magyar kollégáiktól 

kellene megtanulniuk, hogyan cselekedhetnek megfelelő módon az adott helyzetben. 

Vaszil Ilnickij ismert ungvári újságíró a zakarpattya.net.ua-n megjelent írásában utalt a 

Magyarországot az Európai Unió részéről az utóbbi hónapokban ért bírálatokra, 

megjegyezve, hogy Brüsszel nem volt elragadtatva a magyar szomszédságpolitikától sem. A 

szerző szerint azonban a magyar politikai elit az adott helyzetben megfelelő módon reagált 

az európai bírálatokra, és határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy meggyőzze EU-

s partnereit intézkedéseinek őszinteségéről és európai normáknak való megfeleléséről. 
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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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