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Ponta-Orbán találkozó június 1-jén – Nyírő újratemetéséről is szó lesz 
2012. május 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

Victor Ponta kormányfő június 1-jén találkozik, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, a 

megbeszélésen pedig arról is szól lesz, hogy a budapesti kormány és a parlament részt vesz 

Nyírő József újratemetésében – jelentette ki Mircea Duşa, a bukaresti kormány parlamenti 

kapcsolattartásért felelős minisztere. Duşa szerint egyébként Nyírő újratemetése „sérti 

Románia méltóságát és stabilitását”. Közben az is kiderült, hogy a vasúti társaság (CFR) a 

külügyminisztérium utasítására tiltotta meg, hogy az író hamvait vasúton szállítsák 

Románia területére. 

 

A szórványképviselet ellehetetlenítése 
2012. május 23. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselő a Nyugati Jelennek kifejtette: az új választási 

törvény révén „Arad, Brassó és Máramaros magyarsága megtarthatja parlamenti 

képviseletét, sőt, Temes megye vissza is szerezheti. A szórványnak azonban még elvi esélye 

sem lesz parlamenti mandátum megszerzésére, holott az elmúlt 22 évben Fehér, Hunyad 

vagy Beszterce-Naszód megyékben is sikerült időnként magyar parlamenti mandátumot 

szerezni. Ráadásul a most bevezetett választási rendszer révén az arányosság kiiktatásával 

a szórvány sem támogathatja többé a tömbvidéket vagy a vegyes vidéket és fordítva sem”. 

 

Híd–MKP: keresgélik a közös nevezőt 
2012. május 24. – Veres István – Új Szó 

Regionális együttműködés, önerőre épülő gazdaság, autonómiamodellek, a nemzetközi 

szervezetek kisebbségekkel kapcsolatos ajánlásai: néhány téma a jövő szerdán esedékes, 

alelnöki szintű Híd–MKP tárgyalásról. Az MKP főleg az Országos Tanácsa által áprilisban 

elfogadott kilenc pontról beszélne, melyet tárgyalási alapnak tekint hazai politikai és civil 

szervezetekkel való együttműködésében. A Híd leginkább a jövőre esedékes megyei 

választásokon való együttműködés miatt szólította meg az MKP-t. Azt akarják elkerülni, 

hogy a magyarok lakta területeken kiüssék egymást a két párt jelöltjei. Csáky Pál, az MKP 

korábbi elnöke továbbra is úgy látja, a Híd a Smer trójai falova a parlamenti ellenzékben. 

 

A csíksomlyói búcsú a Duna Televízióban 
2012. május 23. – MTI, hirado.hu 

Élőben közvetíti a csíksomlyói búcsút a Duna Televízió pünkösd szombaton. A Duna TV 

közvetítése pünkösd szombatján 11 órakor kezdődik félórás felvezető műsorral a Kis-

Somlyó-hegyről. A búcsú nagymiséje 11.30-kor veszi kezdetét, a meghívott ünnepi szónok 

Templfi Imre stuttgarti magyar lelkész lesz.  
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63800
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_szorvanykepviselet_ellehetetlenitese.php
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/22/18/A_csiksomlyoi_bucsu_a_Duna_Televizioban.aspx?source=hirkereso
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Határátlépés 
2012. május 24. - Riba István - HVG 

Megváltozott a szomszédos országok politikai összetétele az ott tartott választásokat 

követően. Mind Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is olyan államfőt választottak 

meg, akik a magyar kisebbségre úgy tekintenek, akik veszélyeztetik az ország integritását. 

A magyar kormány az elmúlt években nem találkozott ennyi magyarellenes lépéssel ezért 

kérdés, hogy miként fog reagálni. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. május 24-i számában olvasható.) 

 

Szakértők szerint nem rontja lényegesen a magyarság képviseleti esélyeit az 
új választási törvény 
2012. május 23. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Nem rontja lényegesen a romániai magyarság parlamenti képviseletének esélyeit a kedden 

elfogadott román választási törvény – véli Székely István Gergő politológus, a kolozsvári 

Országos Kisebbségkutató Intézet munkatársa. 

 

A legrosszabból egy elfogadhatót 
2012. május 23. – Irházi János – Nyugati Jelen 

„A magyarság számára nem a legtökéletesebb megoldás, mert mégsem biztosít arányos 

képviseletet a törvényhozásban, de a legrosszabból sikerült kihoznunk egy elfogadhatót” – 

sommázta a módosított választási törvényt a Nyugati Jelennek Faragó Péter, az RMDSZ 

Arad megyei képviselője. 

 

Magyar képviselőt hozhat Temesnek a módosult választási törvény! 
2012. május 23. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Amennyiben a kedden módosult választási törvény szerint bonyolítják le az őszi 

parlamenti választásokat, képviselői mandátumhoz juthat az RMDSZ Temes megyei 

jelöltje is. Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöke a Nyugati 

Jelennek elmondta: a 2012-es népszámlálás eredményei még nem hivatalosak, ezért nagy 

valószínűséggel a 2002-es népszámlálási eredményeket veszik figyelembe, amikor az új 

választási törvényt alkalmazzák. 

 

Toró: Frunda György paktumot kötött Dorin Floreával 
2012. május 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

Érthetetlen, ám egyáltalán nem meglepő az EMNP vezetői számára, hogy a polgármesteri 

székért folytatott harcban négy hónap alatt Frunda György, az RMDSZ jelöltje miért 

alakult át Smaranda Enache támogatójából vetélytársává. Toró T. Tibor, az alakulat elnöke 

szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján utalt arra az interjúra, amit az RMDSZ 

szenátora a tulajdonában levő Gaga Rádiónak adott az elmúlt év novemberében. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_legrosszabbol_egy_elfogadhatot.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_kepviselot_hozhat_temesnek_a_modosult_valasztasi_torveny.php
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Kirúgnák a magyarokat – Erősödőben a román nacionalizmus 
2012. május 23. – Erdély Ma 

Hétfőn a szenátusban vita nélkül átment az a munkatörvénykönyvről szóló módosítás, 

amely a románul nem tudó, illetve az állam nyelvén beszélni nem akaró közalkalmazottak 

elbocsátásáról rendelkezik. A munkáltató sem úszná meg szárazon, ellene büntetőeljárás 

indulhatna, ha feljelentést tesznek az ügyben. Az Erdély Ma által megkérdezett RMDSZ-es 

politikusok véleménye szerint ez nem más, mint a „magyar kártya” választások előtti 

kijátszása, hiszen ezzel mindig lehet szavazatokat szerezni. 

 

Lukács Csaba: Ennyi magyarellenes intézkedést még a Ceausescu-korszakban 
sem hoztak 
2012. május 23. – Erdély Ma, M1 

Bízunk abban, hogy a román államvasutak is meggyőzhető, hiszen Európában az áruk és 

az emberek szabad áramlása biztosított, és ez egy halott író esetében is alapvető emberi jog 

– jelentette ki Lukács Csaba, Nyírő József újratemetésének koordinátora az m1 Ma reggel 

című műsorában. Még a legsötétebb Ceausescu-korszakban sem született egy időegység 

alatt annyi magyarellenes intézkedés, mint amennyit a mostani kormány hozott – szögezte 

le. 

 

Frunda Nyírő újratemetése ellen 
2012. május 23. – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Nyíltan felvállalták az RMDSZ politikusai, hogy azonosulnak Románia kormányának 

elképzeléseivel. A Victor Ponta vezette kabinet ellenzi Nyirő József székely író 

székelyudvarhelyi újratemetését. Hétfő este Frunda György RMDSZ-es szenátor és 

Marosvásárhely RMDSZ-es polgármesterjelöltje az újratemetés kapcsán kifejtette: 

„Nyirőnek rendkívül szép regényei vannak. Ezért nem lehet kitörölni az emberek 

emlékezetéből. Az a tény, hogy fasiszta volt, az egészen más kérdés”. 

 

Pártnevek magyarul a szavazólapokon? 
2012. május 23. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Törvénytelen, hogy az MPP és az EMNP nevének rövidítése magyarul került fel a Maros 

megyei szavazólapmintára – nyilatkozta sajtótájékoztatón Cornel Briscaru 

polgármesterjelölt, aki a tévedésért a tiszavirág életű prefektust, Valentin Bretfelean tette 

felelőssé. 

 

Meghurcolják az EMNP támogatóit 
2012. május 23. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

A kampány előtt, de annak kezdete után is tovább folytatódott az EMNP támogatóinak 

megfélemlítése, meghurcoltatása. Toró T. Tibor pártelnök szerint Szatmár, Beszterce-

Naszód és Szeben megyékben továbbra is zaklatják a szimpatizánsaikat. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118868&cim=kirugnak_a_magyarokat_erosodoben_a_roman_nacionalizmus_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118882&cim=lukacs_csaba_ennyi_magyarellenes_intezkedest_meg_a_ceausescu_korszakban_sem_hoztak_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118882&cim=lukacs_csaba_ennyi_magyarellenes_intezkedest_meg_a_ceausescu_korszakban_sem_hoztak_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118907&cim=frunda_nyiro_ujratemetese_ellen_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/magyar-partelnevezesek-a-szavazolapokon
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/meghurcoljak-az-emnp-tamogatoit
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Liturgikus együttlét az újratemetés helyett? 
2012. május 23. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Annak függvényében, hogy Nyírő József hamvait a Boldogasszony-zarándokvonattal vagy 

egyáltalán nem szállítják Gyergyószentmiklósra, majd Csíkszeredába, a 

Székelyudvarhelyért Alapítvány két változatot dolgozott ki az udvarhelyi szertartás 

lebonyolítására. 

 

Kegyeletgyalázás 
2012. május 24. – Krónika 

Benkő Levente szerint “iszonyú zavar és rosszindulat kavarog Nyírő József hamvainak 

itthoni örök nyugalomra helyezése körül, mert nyilvánvaló, hogy a magyar nyelvterületen 

tisztelt és szeretett író újratemetéséhez jócskán eltúlzott körítést  terveztek a szervezők. 

Hogy azt nemondjam: a kegyeletadásból politikai tőkét is kovácsolnának maguknak, ami 

így egyenesen kegyelet-, sőt halottgyalázás”. 

 

Panaszfal az EMNP-től 
2012. május 24. – Krónika 

Virtuális panaszfalat hozott létre az EMNP Kolozs megyei szervezete, a választópolgárok 

telefonon jelenthetik be az általuk észlelt kampánysértéseket. Ennek az az oka, mondták, 

hogy az EMNP jelöltjeit a megye számos településén állásuk elvesztésével fenyegették meg, 

elsősorban közalkalmazottakat, tanárokat igyekeztek megfélemlíteni – közölte Soós 

Sándor Kolozs megyei kampányfőnök. 

 

EMNP-MPP: közösségfejlesztő megyei problématérkép 
2012. május 24. – Szabadság 

A megyei úthálózat európai színvonalú feljavítása, a turizmus jövedelmezővé fejlesztése, a 

családi gazdaságok támogatása, a magyar tannyelvű vidéki oktatás gondjainak orvoslása, a 

magyar népesség megélhetőségi lehetőségeinek javítása szerepel a Kolozs megyei 

problématérképen, amelyet az EMNP és az MPP választási koalíciójának 

tanácselnökjelöltje, Csép Sándor, valamint Szász Péter, Soós Sándor és Simon Csaba 

koalíciós tanácsosjelölt vázolt a tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatón. 

 

Antal szerint aberráció a nyelvrendőrség 
2012. május 24. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Antal Árpád szerint aberráció az a szenátus által nemrég elfogadott törvénytervezet, amely 

a munkaszerződés felbontásával büntetné azokat a közalkalmazottak, akik nem tudnak 

vagy nem akarnak románul beszélni a munkahelyükön. A sepsiszentgyörgyi RMDSZ 

elnöke abban bízik, hogy a kezdeményezést nem szavazza meg a képviselőház. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/liturgikus-egyuttlet-az-ujratemetes-helyett
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/74280
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/aberracio-a-szenatus-altal-elfogadott-tervezet
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MPP: akadályozza a kampányt az RMDSZ 
2012. május 24. – Krónika 

Az RMDSZ részéről csak jelszó a tiszta kampány, hiszen a szövetség választott 

tisztségviselői több háromszéki településen akadályozzák az MPP kampányát, jelentette ki 

Kulcsár Terza József megyei elnök. 

 

Kisebbségi napilapok konferenciája Pozsonyban 
2012. május 23. – MTI 

A Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai Egyesülete (MIDAS) Pozsonyban 

tartja éves közgyűlését pénteken. A kétnapos rendezvény fő témája az egyes kisebbségi 

napilapok finanszírozásának kérdése. A résztvevők megismerkedhetnek a szlovákiai 

magyar modell mellett a kisebbségi német és szlovén napi sajtó helyzetével 

Olaszországban, illetve a svéd napilapok támogatási modelljével Finnországban. 

 

Idén Vrabec Mária kapja a MIDAS-díjat 
2012. május 23. – Juhász Katalin – Új Szó 

A Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai Egyesülete (MIDAS) minden évben 

egy-egy, a kisebbségi témában maradandót alkotó újságírónak adományozza a szervezet 

díját. Ezúttal a pozsonyi Új Szó és a Vasárnap munkatársának, Vrabec Máriának 

adományozzák a díjat a Malina Hedvig-ügyről írt cikksorozatáért. 

 

Találkozott a két „Gúta“ 
2012. május 23. – bumm.sk 

A felvidéki magyar többségű Gúta városának küldöttsége a magyarországi szlovákok lakta 

Galgaguta községben járt. A küldöttség ellátogatott a szlovák nemzetiségi oktatást biztosító 

általános iskolába, amely intézménynek mindösszesen 12 tanulója van, és ezzel az ország 

legkisebb iskolájaként szinte a csodával határos módon tudja az önkormányzat 

fenntartani. 

 

Ada: Búcsú Attila az új képviselő-testület elnöke 
2012. május 23. – Vajdaság Ma 

Kedden, május 22-én este tartották Ada Község Képviselő-testületének alakuló ülését, 

amelyen kinevezték a tanácstagokat, majd megválasztották Búcsú Attila okleveles jogászt a 

képviselő-testület elnökének. Végleges döntés egyelőre nem született abban, hogy az 

abszolút többséget szerzett Demokrata Párt bevon-e más pártokat is a helyi vezetésbe. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/23/iden-vrabec-maria-kapja-a-midas-dijat
http://www.bumm.sk/69015/talalkozott-a-ket-guta.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13567/Ada-Bucsu-Attila-az-uj-kepviselo-testulet-elnoke.html
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A VMSZ szavazatlopással vádolta meg a DS-t 
2012. május 23. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Az újvidéki fellebbviteli bíróság olyan döntést hozott, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 

panasza, miszerint május 11-én éjfélkor megszakították a választási anyag ellenőrzését, 

alaptalan - közölte a szabadkai Városi Választási Bizottság. Eszerint a bizottság a törvény 

szerint járt el, mivel az ötnapos határidő, ameddig át lehetett vizsgálni a szavazócédulákat, 

aznap éjfélkor lejárt. A hír kapcsán Maglai Jenő, a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke 

kijelentette: ez a bíróságnak csupán egy formális döntése. A Vajdasági Magyar Szövetség 

bíróság elé vitte az ügyet, miközben a párt tisztában volt azzal, hogy a határidők kapcsán 

komoly gondok vannak, mivel a törvényes jogorvoslati határidőkről már lecsúsztak. 

 

„A VMDK parlamenti párt lett” 
2012. május 23. – Magyar Szó 

Megnyugtatónak tartja a VMDK elnöksége, hogy a Mindannyian együtt koalíció képviselői 

helyhez jutott a szerbiai parlamentben. „Így, a koalíciós szerződés értelmében, a VMDK is 

parlamenti párt lett, ami további működését biztosítja” – áll közleményükben. Ellenben, 

nem elégedettek a tartományi szinten elért eredménnyel, ugyanis e koalíció nem szerzett 

képviselői helyet, önkormányzati képviselőik száma pedig csökkent. A párt elnöksége 

szerint az okok a következők: a valós magyar összefogás elmaradása elsősorban a VMSZ 

politikai kiszorítósdija miatt, valamint a VMDP által cserbenhagyott Magyar Fordulat 

koalíció szétesése, a Mindannyian együtt koalíció késői indulása és a megfelelő kampány 

elmaradása. 

 

Kézre keríteni az elkövetőket 
2012. május 24. – Magyar Szó 

„A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezete mélységesen elítéli a szombat 

éjjel történt incidenst, amely során viperákkal és vasrudakkal vertek meg magyar 

fiatalokat Szabadka belvárosában. A két fiú közül, aki megsérült, egyik még most is kórházi 

ápolásban részesül, bordatörést szenvedett, a másik fiúnak a száján és a fején okoztak 

sérülést. Fennáll a gyanú, hogy azért bántalmazták őket, mert magyarok” – áll a VMSZ 

közleményében. 

 

Várják a további bejelentkezőket 
2012. május 24. – Magyar Szó 

Március óta működik az idén egyetemre, főiskolai karra felvételizők számára a Magyar 

Nemzeti Tanács felvételi felkészítő portálja, ám eddig még csak 215-en vették igénybe, 

holott legalább 600 bejelentkezőre számítanak. Valószínű, hogy a honlapra regisztrálók 

száma a felvételit megelőző hetekben, tehát az utolsó pillanatokban ugrik majd meg – 

mondta Lengyel László, az MNT felsőoktatási kérdésekkel megbízott tanácsosa. 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13569/A-VMSZ-szavazatlopassal-vadolta-meg-a-DS-t.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-23_A_VMDK_parlamenti_part_lett.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-24_Kezre_keriteni_az_elkovetoket.xhtml
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MRM-közlemény: Veszélyes szabadkai utcák 
2012. május 24. – Magyar Szó 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) döbbenettel vette tudomásul az újabb súlyos 

magyarellenes atrocitást, amely a hétvégén történt Szabadkán, a Fasizmus áldozatainak 

terén, és amelynek következtében két fiatalember komoly sérüléseket szenvedett. A szerb 

elkövetők viperákkal verték a magyarokat. Az incidens tehát a város központjában történt 

éjfél körül. 

 

Százmilliók a beregszászi főiskolának 
2012. május 23. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó szerint a Bethlen Gábor Alap honlapján „ha némileg elrejtve is, de 

közhírré tették, mekkora összegre számíthatnak a nemzeti jelentőségű intézmények”. A 

legnagyobb támogatást Kárpátalján a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola kapta. Az intézmény a működési, felújítási és eszközbeszerzési költségei 

támogatására 300 millió forintot kapott. 

 

A múlt kötelez 
2012. május 23. – Kárpátalja 

Ötvenkét tiszaújlaki résztvevője volt az 1703–1711-es Rákóczi-szabadságharcnak. Nekik, az 

elfeledett hősöknek állított emléktáblát a KMKSZ Tiszaújlaki Alapszervezete az egykori 

sóház falán. 

 

Szülőföldön magyarul: július elejére várhatók a támogatások 
2012. május 24. - Tomka Tibor - Népújság 

Többek között az óvódások pályázási lehetőségével megnőtt a „Szülőföldön magyarul” 

kiírásra pályázók száma. Az idén összesen 401 gyermek nevében kértek támogatást a 

szülők, a pénzösszegek június végére, július elejére várhatók a Muravidéken. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-24_MRM_KOZLEMENY_Veszelyes_szabadkai_utcak.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9460
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-05-25/a-mult-kotelez.php
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4383:szuelfoeldoen-magyarul-julius-elejere-varhatok-a-tamogatasok&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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