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Répás: komoly aggályokat vet fel a választási törvény módosítása 
2012. május 24. – Erdély Ma, MTI 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a román választási 

rendszer kapcsán a Duna TV Közbeszéd című műsorában úgy fogalmazott: komoly 

aggályokat vet föl a választási törvény módosítása. Szerinte egy arányos választási rendszer 

jobban megjeleníti egy országon belül a különböző politikai nézeteket, és jobb a 

kisebbségek szempontjából. Ugyanakkor szerinte az a korrekció, ami megyénként 7 

százalékos küszöböt jelent, sokban ellensúlyozza a kisebbségi szempontból negatív 

tendenciákat. 

 

Óvónőket segít a magyar kormány 
2012. május 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Továbbképzést szerveznek külhoni magyar óvónők számára a 2012 a külhoni magyar 

óvodák éve program keretében – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság csütörtökön az 

MTI-vel. A felhívás június 1-jén jelenik meg. A program célja a külhoni magyar nevelési 

nyelvű óvodai oktatás minőségének emelése; pedagógiai hiányterületek kipótlása, magyar 

nyelvhasználati színtérhez kötése; a magyar tannyelvű óvoda és iskola közti átmenet 

segítése. 

 

Kövér László megerősítette az RMDSZ-nek, hogy részt vesz az MPP 
kampányrendezvényein 
2012. május 24. – Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Megerősítette Kövér László az RMDSZ főtitkárának írt válaszlevelében, hogy részt kíván 

venni az MPP kampányrendezvényein. A házelnök ezt azt követően tudatta Kovács 

Péterrel, hogy a főtitkár nyílt levélben kifogásolta, hogy az Országgyűlés elnökének neve 

szerepel a júniusi romániai önkormányzati választások egyes kampányrendezvényeinek a 

programjában. Kövér László leszögezte: az MPP esedékes kampányrendezvényein nem 

közméltóságként, hanem pártpolitikusként, és a magyar nemzet erdélyi közössége egy 

részének a bizalmából, mint a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnöke vesz részt. 

 

Kövér: Szét kell választani Nyirő politikai és írói munkásságát 
2012. május 24. –MTI, Magyar Nemzet Online, szekelyhon.ro, transindex.ro, Új Magyar 

Szó, Krónika 

Kövér László szerint ajánlatos szétválasztani Nyirő József politikai és írói munkásságát. Az 

Országgyűlés elnöke marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján arról is beszélt: mindenkinek 

biztosítani kell, hogy anyanyelvén tanulhasson és hogy az anyaföldben nyugodhasson. A 

bukaresti kormányváltás kapcsán a fideszes politikus azt mondta, reméli, hogy 

feszültségmentes légkörben tudnak majd együttműködni. 

 

Autókat kutatnak át a hatóságok a Székelyföldön Nyírő hamvait keresve 
2012. május 24. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118957&cim=repas_komoly_aggalyokat_vet_fel_a_valasztasi_torveny_modositasa_video
http://mno.hu/hatarontul/ovonoket-segit-a-magyar-kormany-1078382
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63841
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63841
http://mno.hu/hatarontul/kover-szet-kell-valasztani-nyiro-politikai-es-iroi-munkassagat-1078444
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63850
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Nyírő József hamvait keresve több autót is megállítottak a román hatóságok Székelyföldön 

csütörtökön – közölte Lukács Csaba, az erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs 

vezető. Lukács szerint civil ruhás rendőrök átvizsgálták a Nyírő-újratemetés országgyűlési 

hivatali megbízottjának, Fráter Olivérnek az autóját, és rá is kérdeztek, hogy ő szállítja-e 

Nyírő József hamvait az újratemetésre. Hozzá hasonlóan Marosvásárhely előtt Szász Jenő, 

az MPP elnökének gépjárművét is átvizsgálták. 

 

Lajčák a határon túli magyarok választójogát is felveti Martonyinak 
2012. május 24. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A határon túli magyarok választójogáról is egyeztetni fog Miroslav Lajčák szlovák 

külügyminiszter Martonyi Jánossal Budapesten, a két tárcavezetőnek a jövő hét pénteken 

esedékes találkozóján. 

 

Kovács Péter: az EMNP a mesék világában él 
2012. május 24. – Krónika 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára „felszólítja” Toró T. Tibort, az EMNP elnökét, hogy a 

választási kampányban a saját pártjáról is beszéljen, ne csak a szövetséget szidja. „Tudom, 

hogy egy súlytalan lufiról nehéz beszélni, de a folyamatos ködösítésbe, kettős beszédbe 

ennyi még belefér” – nyilatkozta Kolozsváron az RMDSZ főtitkára, aki szerint szégyen, 

hogy „Toró és elvtársai kijelentik: nem folytatnak negatív kampányt, majd ugyanazzal a 

lélegzetvétellel elkezdik szidni az RMDSZ-t”. 

 

Sértésnek szánják a román nyelvtudás hiányát büntető tervezetet? 
2012. május 24. – transindex.ro 

A Transindex által megkérdezett székelyföldi elöljárók szerint nem fenyegeti a székelyföldi 

közalkalmazottakat a munkahelyük elvesztésének veszélye a román nyelvtudás hiánya 

miatt. Zömük felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a román nyelv nem jelent nekik 

akadályt. 

 

A szervezők szerint Nyírő József újratemetésére vasárnap sor kerül 
2012. május 24. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A szervezők nevében Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke csütörtökön 

bejelentette: adottak Nyirő József újratemetésének kegyeleti feltételei és a vasárnapra 

tervezett szertartásra sor fog kerülni. „Olyan megoldás született, amely nem sérti sem 

román, sem a magyar jogrendet” – közölte Szász, aki a sajtótájékoztatóján elhárította 

azokat a kérdéseket, amelyek azt firtatták, milyen módon szállítják Székelyudvarhelyre az 

emigrációban elhunyt erdélyi író földi maradványait. 
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http://www.bumm.sk/69056/lajcak-a-hataron-tuli-magyarok-valasztojogat-is-felveti-martonyinak.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63842
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17395
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118986&cim=a_szervezok_szerint_nyiro_jozsef_ujratemetesere_vasarnap_sor_kerul
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Toró T. Tibor: nem a választásokra alakult meg a Néppárt 
2012. május 24. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Háromszéki kampánykörúton vesz rész Toró T. Tibor, az EMNP elnöke, aki pozitív 

élményeket tapasztalt az elmúlt napok során Kovászna megyében. Az elnök hangsúlyozta: 

nem a választásokra alakult meg a párt, hanem hosszú távú építkezésbe kezdtek. 

 

A felmérések tükrében 
2012. május 24. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

Csökken Frunda György és Dorin Florea között a népszerűségi különbség a felmérések 

szerint. Az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje csütörtökön jelentette be, hogy 

6–7 százalékra megközelítette a jelenlegi elöljárót. A Substantial.ro portál által rendelt 

online felmérés szerint a lakosok 31 százaléka Dorin Floreát látná legszívesebben továbbra 

is a polgármesteri székben. Másodikként 28 százalékkal Cornel Brişcarut nevezték meg, 

míg a portál szerint a harmadik legesélyesebb Frunda György 24 százalékkal. A lakosok 12 

százaléka szavazna Smaranda Enache független jelöltre, míg a Polgári Koalíció 

polgármesterjelöltjére, Benedek Imrére a marosvásárhelyiek mindössze 5 százaléka adná a 

voksát. 

 

Smaranda Enache: egy politikai párt sem támogatja a kampányomat 
2012. május 24. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Smaranda Enache csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: az utóbbi időben felröppent 

sajtóhíresztelések ellenére továbbra is független jelöltként pályázik a polgármesteri 

tisztségre, és egyetlen párt sem támogatja kampányát. A Pro Európa Liga társelnöke Nyírő 

József újratemetésével kapcsolatban elmondta: nem elfogadható az a személyi kultusz, 

amely a szélsőjobboldali politikusként is ismert Nyírő József író újratemetése körül 

kialakult. 

 

Képviselet nélkül maradhat a választópolgárok többsége 
2012. május 24. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache csütörtöki sajtótájékoztatóján 

kifejtette: az emberjogi szervezet nem ért egyet az egyfordulós, visszaosztás nélküli egyéni 

körzetes szavazás bevezetésével a parlamenti választásoknál, szerinte ennek bevezetésével 

Románia a legnagyobb demokráciai hiányosságokkal rendelkező országok közé lesz 

sorolható. 

 

Beigazolódott az EMNP előrejelzése 
2012. május 24. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Bíró Edith, Szabó Károly és Zakariás Zoltán, az EMNP udvarhelyi tanácsosjelöltjei 

csütörtökön délelőtt Nyírő József emlékháza előtt tájékoztatták a sajtó képviselőit. 

Zakariás Zoltán kifejtette, beigazolódott mindaz, amit múlt héten szóvá tettek, hisz a 

román kormány megtorpedózta az ünnepi eseményt, és továbbra is kitartanak 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/toro-t-tibor-nem-a-valasztasokra-alakult-meg-a-neppart
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-felmeresek-tukreben
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/smaranda-enache-egy-politikai-part-sem-tamogatja-a-kampanyomat
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kepviselet-nelkul-maradhat-a-valasztopolgarok-tobbsege
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/beigazolodott-az-emnp-elorejelzese
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álláspontjuk mellett, miszerint a hamvak hazahozatalát nem kampányidőszakban kellett 

volna megszervezni. 

 

Útnak indult az EMNP kampánykaravánja 
2012. május 24. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kampánykaravánja első Kovászna megyei rendezvényét az 

erdővidéki Vargyason tartotta. A politikai alakulat helyi jelöltjei olyan tenni akaró, 

lendületes fiatalok, akik tisztességesen végzett, szorgos munkájukkal, komolyságukkal, 

erkölcsi tisztaságukkal méltón képviselhetik Vargyas község érdekeit – mondta Nemes 

Előd, a párt háromszéki elnöke. 

 

A tízezredik honosítási kérelem a Marosvásárhelyen 
2012. május 24. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Elkészült a tízezredik honosítási kérelem a Marosvásárhelyi Demokrácia Központban. Az 

eseményen jelen volt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki 

emléklappal jutalmazta Szabó Beátát, a tízezredik kérelmezőt. Répás Zsuzsanna elmondta, 

hogy a tízezer nagyon nagy szám ebben a vonatkozásban, ez az jelenti, hogy nagy és valódi 

igényt tölt be a kettős állampolgárság, amely által közjogi értelemben a külhoni magyarok 

is a magyar nemzet részévé válhatnak. 

 

Állóháború a szentgyörgyi önkormányzat és az ortodox egyház között 
2012. május 24. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Végérvényesen kompromittálja az ortodox egyház és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

viszonyát, ha a város nem kapja meg a Román Nemzeti Bank egykori épületét, jelentette ki 

Antal Árpád. 

 

Az Alkotmánybíróság döntött 
2012. május 25. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó, Krónika 

Nem kell visszafizetniük az önkormányzatoknak azt a pénzt, amelyet az Ungureanu-

kormány utalt át számukra mandátumának utolsó heteiben. Az Alkotmánybíróság tegnap 

alkotmányellenesnek nyilvánította azt a sürgősségi rendeletet, amellyel a Ponta-kormány 

visszautaltatta az eddig elköltetlen összegeket a költségvetésbe. 

 

Borbély Károlynak is mennie kell 
2012. május 25. – Új Magyar Szó 

Borbély Károly RMDSZ-es gazdasági államtitkárt is menesztette a miniszterelnök. A fiatal 

politikus egyike volt annak a három államtitkárnak, aki a Ponta-kormányban is 

megőrizhette posztját. Így jelenleg az új kormányban az RMDSZ-nek még két államtitkára 

maradt: Király András (oktatási tárca) és Markó Attila, aki államtitkári rangban vezeti az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalát. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/utnak-indult-az-emnp-kampanykaravanja
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118993&cim=a_tizezredik_honositasi_kerelem_a_marosvasarhelyen_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/allohaboru-a-szentgyorgyi-onkormanyzat-es-az-ortodox-egyhaz-kozott
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Az EP-ben a romániai magyarokról 
2012. május 25. – Új Magyar Szó, Krónika 

Az RMDSZ európai parlamenti képviselői, Winkler Gyula és Sógor Csaba 

kezdeményezésére az Európai Parlament nemzeti kisebbségügyi munkacsoportja tegnap 

úgy döntött, hogy a következő, júniusi ülés napirendjére tûzi a romániai magyarság 

kisebbségi helyzetének megvitatását. 

 

Épületmentő RMDSZ-jelöltek 
2012. május 25. – Új Magyar Szó, Krónika 

Egy-egy kolozsvári épület megmentéséért szólalt fel tegnap a kolozsvári magyar 

szavazatokért versengő két polgármesterjelölt. Az RMDSZ-es Eckstein- Kovács Péter a 

Continental szálló megvásárlását tűzte ki céljául, az EMNP által támogatott Gergely Balázs 

pedig a Kétágú templom mögötti építkezést illette kritikával. 

 

„Új egységet” akar az EMNP  
2012. május 25. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

Az EMNP az „új egység” jegyében szeretne együttműködni a többi magyar politikai 

szervezettel, jelentette ki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor. A néppárt 

országos elnöke szerint ez az együttműködés a jelenleg zajló választási kampány utáni 

békeidőben kell, hogy kicsúcsosodjon. 

 

EMNP: veszélyes vokstörvény 
2012. május 25. – Krónika 

Románia visszafele halad az európai uniós trendekkel szemben, hiszen már sehol nem 

alkalmazzák az egyéni választókerületes, egyfordulós, többségi választási rendszert – 

jelentette ki Toró T. Tibor Sepsiszentgyörgyön. Az EMNP elnöke úgy véli, a jelenlegi 

kormány magyarellenes intézkedései – az új régiófelosztási terv, a köztisztviselőkre 

vonatkozó nyelvtörvény, a vásárhelyi orvosi egyetem ügye – már messze túlmutat a 

szokásos magyar kártya kijátszásán. 

 

35 ezer honosítási kérelem az RMDSZ-nél 
2012. május 25. – Krónika 

Elkészült a harmincötezredik állampolgársági dosszié a Bihar megyei RMDSZ-nél. A 

mappa nagyváradi Dobi Istváné, aki feleségével és unokájával közösen nyújtja majd be a 

könnyített honosításra vonatkozó kérelmét. Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezető 

elnöke kijelentette: a szövetség továbbra is ingyen segít azoknak, akik fel szeretnék venni a 

magyar állampolgárságot. 
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Akadályozott néppártos kampány 
2012. május 25. – Nagy Orsolya – Krónika 

Több bihari településen is akadályozzák az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatok az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kampányrendezvényeit – hívta fel a figyelmet 

Csomortányi István, a párt partiumi szervezési igazgatója. 

 

Indulhat-e az EMNP és az MPP a kedvezményes mandátumokért? 
2012. május 24. – transindex.ro 

Az egyszerű többségi rendszer az etnikai szavazás ellen fog hatni, csökkenti a kampányolás 

igényét, ráadásul kétharmados, háromnegyedes többséggel rendelkező kormány is 

alakulhat – mondja a Székely István Gergő. 

 

Kisebbségügyi kormányalelnököt követelnek civilek 
2012. május 24. –SITA, bumm.sk, Új Szó 

Kisebbségügyi és emberjogi miniszterelnök-helyettes kinevezését, s ezzel összefüggésben a 

hatásköri törvényjavaslat visszavonását követeli a kormánytól a Polgár, Demokrácia és 

Felelősség (ODZ) elnevezésű polgári társulás. A szervezet szerint, ha ez nem történik meg, 

az emberi jogok érvényesítése elveszíti intézményi hátterét. 

 

Civil performansz a komáromi vasútállomás magyar felirataiért 
2012. május 24. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Kétnyelvű állomásfeliratokat és egy molinót helyeztek ki a komáromi vasútállomáson a 

Fontos vagy! mozgalom aktivistái csütörtök délután. Megafonon mondták be a Regiojet 

járatáról szóló információkat magyarul, a hivatalos szlovák tájékoztatás után. Az aktivisták 

azért döntöttek a kétnyelvűséget népszerűsítő performansz mellett, mert a szlovák 

vasúttársaság elutasította kérésüket a magyar feliratok kihelyezésével kapcsolatban. 

 

Az MKP tárgyalt a Pedagógusszövetséggel 
2012. május 24. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsának döntésével összhangban folytatja 

tárgyalásait a politikai, társadalmi és civil szervezetekkel. Május 24-én a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (SzMPSz) képviselőivel tárgyaltak az MKP képviselői. Az MKP 

nagyra értékeli, hogy az SzMPSz szakmai és közösségépítő munkájával kiérdemelte 

Magyarország elismerését, hiszen immár második éve a nemzeti jelentőségű intézmények 

csoportjába tartozik. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=17402
http://www.bumm.sk/69054/kisebbsegugyi-kormanyalelnokot-kovetelnek-civilek.html
http://www.bumm.sk/69058/civil-performansz-a-komaromi-vasutallomas-magyar-felirataiert.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/24/az-mkp-targyalt-a-pedagogusszovetseggel
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Pszichiáterhez küldik Hedviget 
2012. május 25. – Vrabec Mária – Új Szó 

Június 5-ére pszichiátriai vizsgálatra idézte be Malina Hedviget az ellene folyó vizsgálatot 

vezető ügyész. Két hatósági szakértőnek azt kellene hat év után megállapítania, milyen 

elmeállapotban volt Hedvig a támadás és a rendőrségi kihallgatások idején, s mennyire 

szavahihető. 

 

Még nyomoznak 
2012. május 25. – Magyar Szó 

A Fasizmus áldozatainak terénél szombat éjszaka lezajló incidens ügyében még nyomoz a 

rendőrség. Mint azt a rendőrség szóvivője elmondta, jelenleg is tart az eset kivizsgálása, a 

verekedésben részt vevők azonosítása és kihallgatása, valamint vizsgálják a körülményeket 

is, amelyek a magyar és szerb nemzetiségű fiatalok közti összetűzést eredményezték. 

Hivatalos közleményt majd csak a nyomozás lezárása után adnak ki. 

 

Gettósítás vagy integráció? 
2012. május 25. – Pressburger Csaba – Magyar Szó 

Hogyan őrizheti meg a közszolgálati jellegét egy többnyelvű médium úgy, hogy külső, 

politikai tényezők kívánják befolyásolni a szerkesztéspolitikáját? Hogyan tükrözheti a 

sokszínűséget anélkül, hogy sztereotípiákat gyártson, vagy egymástól elszigetelt 

nemzetiségi szerkesztőségek gyűjtőhelye legyen? Elsősorban e két kérdéskör mentén 

alakultak ki viták a Vajdasági Rádió és Televízió által szervezett csütörtöki konferencián, 

amely a közszolgálati médiumok szerepét vizsgálta multietnikus környezetben. 

 

Ukrajna: nemzetbiztonsági veszélye van a kettős állampolgárságnak? 
2012. május 24. – MTI, bumm.sk 

A kettős állampolgárság Ukrajna alkotmányába ütközik, és veszélyt jelent az ország 

nemzetbiztonságára – jelentette ki csütörtökön Andrij Kljujev, az Ukrán Nemzetbiztonsági 

és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-25_Meg_nyomoznak.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-25_Gettositas_vagy_integracio.xhtml
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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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