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Felszólalt Magyarország a szabadkai bántalmazások ügyében 
2012. május 25. – MTI, Magyar Szó, Vajdaság Ma, kormany.hu 

A nemzetpolitikai államtitkárság szerint elfogadhatatlan, hogy ma Szabadkán még mindig 

előfordulhat az, hogy nemzetiségi hovatartozásuk, magyar beszédük miatt támadnak meg 

fiatalokat. Az államtitkárság közleménye szerint elvárják, hogy a szerb rendőrség az eset 

súlyának megfelelően, az etnikai indíttatást figyelembe véve, minél hamarabb vizsgálja ki 

az esetet. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: meddig zaklatják még Hedviget? 
2012. május 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Elvárjuk a szlovák főügyészségtől, hogy a többszörösen meghurcolt Malina Hedviget ne 

tegye újból és újból a politikai játszmák játékszerévé - áll a nemzetpolitikai államtitkárság 

közleményében. Az államtitkárság pénteki közleményében arra reagált, hogy a szlovák 

főügyészség kérésére elmeorvosi vizsgálatra kötelezték Malina Hedviget. 

 

Bukarest magyarázatot kér Kövér László nyilatkozatai miatt 
2012. május 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

A budapesti román nagyköveten keresztül kér tisztázást a bukaresti külügyminisztérium 

Kövér László, az Országgyűlés elnökének a román hatóságokat bíráló nyilatkozatai miatt, 

ugyanakkor csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a magyar parlament elnöke szerepet 

vállalt a Nyírő-emlékszertartás megszervezésében. Victor Ponta miniszterelnök elítélte a 

Nyírő József vasárnapi újratemetésére irányuló kísérletet. 

 

Zökkenőmentesen és méltóságteljesen zajlott le a csíksomlyói búcsú  
2012. május 29. - Erdély Ma, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Méltóságteljes és zökkenőmentes volt a szombati csíksomlyói búcsú a szervezők szerint. A 

negyvenezres Csíkszeredában több százezer zarándok vett részt a hétvégén a nemzet 

legnagyobb zarándoklatán, ahol a misét Jakubinyi György gyulafehérvári főegyházmegye 

érseke celebrálta. A szentmise főszónoka Tempfli Imre, a Stuttgarti Magyar Katolikus 

Egyházközösség szatmári születésű plébánosa volt. A zarándoklaton részt vett Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Hoffmann Rózsa 

államtitkár és Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője is. 

 

Nevetséges az MSZP megszólalása a nemzetpolitikai ügyekben 
2012. május 25. – MTI, Echo TV 

Potápi Árpád, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának fideszes elnöke 

nevetségesnek tartja a Kövér Lászlóval szemben csütörtökön megfogalmazott szocialista 

vádakat. Ujhelyi István, az Országgyűlés szocialista alelnöke csütörtökön közleményben 
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arra szólította fel a Fideszt és Kövér Lászlót, hogy „ne rombolja tovább a határon túli 

magyarok közösségeinek egységét, ne veszélyeztesse érdekérvényesítő képességüket”. 

Potápi felháborítónak nevezte, hogy Ujhelyi István éppen a Pünkösd előtti napokban ítélte 

el Kövér Lászlót, akkor, amikor a magyarok a nemzeti összetartozást is ünneplik 

Csíksomlyón. 

 

Egy félreértés miatt támadták hazánkat 
2012. május 29. - MTI, MNO 

A 2011. első félévi magyar európai uniós elnökséget és a szorosabb visegrádi 

együttműködést emelte ki a Magyar Külügyi Intézet igazgatója a kormány elmúlt két 

évének külpolitikai sikerei közül. Zákonyi Botond elmondta, hogy megjelent a globális 

nyitás politikája, kiemelte, hogy a román és szlovák kormányváltás felveti a kérdést, hogy 

sikerül-e folytatni az eddigi együttműködést a két országgal. 

 

Orbán-Ponta márpedig nem lesz 
2012. május 25. – Erdély Ma, MTI 

Nincs napirenden magyar–román kormányfői találkozó – közölte az MTI-vel Szijjártó 

Péter. A miniszterelnök szóvivője ugyanakkor megerősítette: Orbán Viktor részt vesz a 

kohéziós alapok jövőjéről június elsejére tervezett bukaresti tanácskozáson, amelynek 

házigazdája a román miniszterelnök lesz. 

 

Kelemen Hunor félretájékoztatással vádolja az EMNP-t a Kétágú templom 
mögötti építkezés kapcsán 
2012. május 25. – Krónika, Új Magyar Szó 

Félretájékoztatással vádolta meg az EMNP-t Kelemen Hunor, aki szerint „az egyik magyar 

versenypárt a közvélemény megvezetésén dolgozik” a kolozsvári Kétágú templom mögötti 

építkezés kapcsán. Gergely Balázs, az EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje csütörtökön 

azt állította, hogy a korábban Kelemen Hunor vezette kulturális tárca annak ellenére 

engedélyezte a templom mögé tervezett sportlétesítmény megépítését, hogy azt a 

Regionális Műemlékvédelmi Bizottság korábban elutasította. 

 

Többségi választási rendszer – örökös ellenzékben az RMDSZ? 
2012. május 25. – transindex.ro, Szabadság 

A többségi választási rendszer bevezetése azt eredményezheti, hogy az RMDSZ nem lesz 

tagja többé a kormánynak – hiszen nem lesz szükség szavazataira a parlamentben – 

továbbá még potenciális támogatóként sem jelenhet meg. Azaz jelentős mértékben 

elveszítheti befolyását és súlyát a romániai politikai életben – írják elemzésükben a 

Quaestum Analysis szakértői. 
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Antal Árpád: Ceauşescu szelleme kísért a parlamentben 
2012. május 25. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint Ceauşescu szelleme mindenhol kísért: 

a parlamentben, a kormányban és egyes parlamenti képviselők fejében is. Antal Árpád a 

szenátus által elfogadott törvénytervezetre reagált így, amely a munkaszerződés 

felbontását írja elő azon közalkalmazottak esetében, akik nem akarnak románul beszélni. 

 

Tíz perc ünnep az összetartozásért Sepsiszentgyörgyön 
2012. május 26. – Erdély Ma, Háromszék 

Ötezres ünneplő tömeg nemzeti lobogókkal, Árpád-sávos és székely zászlókkal várta 

péntek este a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson az Aranycsapat mozdony húzta 

Csíksomlyó expresszt.  

 

Kiválasztott nép vagyunk – hangsúlyozták a csíksomlyói búcsún 
2012. május 26. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

„Pünkösd azt üzeni, a mi népünk is kiválasztott nép, van helyünk a nap alatt” - 

hangsúlyozta csíksomlyói prédikációjában Tempfli Imre, a szentmise szónoka. A szertartás 

előtt Jakubinyi György gyulafehérvári érsek tiltakozását fejezte ki minden olyan kísérlet 

ellen, amelyekkel szerinte politikai célokra akarják kihasználni a vallásos búcsújárást, vagy 

azt megpróbálják összekötni bármilyen más nem vallásos céllal. 

 

Csángó Tanács – Együtt, de feltételekkel 
2012. május 26. – Fekete Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Nem vagyunk annyian, hogy megosztottak legyünk; a csángóságnak olyan szövetségen 

keresztül kellene képviseltetnie magát, amely tömöríti az összes moldvai 

csángószervezetet. A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) azon kell 

dolgoznia, hogy az oktatási program szintjére emelje az alapszabályzatában vállalt többi 

területet, illetve a szervezet szeretné visszaszerezni jó hírnevét, és továbbra is igényt tart a 

magyarországi magánadományok kezelési jogára – többek között ezek hangzottak el az 

egyeztető kerekasztalként működő Csángó Tanács pénteken befejeződött klézsei 

találkozóján. 

 

A Digi24 szerint Dorin Florea lesz Marosvásárhely polgármestere 
2012. május 27. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A Szövetség Marosért és az RMDSZ szoros versenyben küzd a marosvásárhelyi 

polgármesteri, valamint a megyei tanács székért. A választók több mint 50%-a menne el 

voksolni Marosvásárhelyen, serült ki a Digi24 által rendelt IRES kutatásból. A 

polgármesteri székre a legnagyobb előnnyel Dorin Florea indul, akit a választók 52%-a 

szavazna meg. 28%-kal kevesebb szavazattal, az RMDSZ jelöltje, Frunda György áll, aki a 

szavazatok 24%-át gyűjtené be Marosvásárhelyen. A Megyei Tanácsért is kemény harc 
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folyik, ugyanis az RMDSZ a szavazatok 38%-át vinné el, míg az USL csupán két százalékkal 

marad el tőle. 

 

Külgazdasági irodák Erdélyben 
2012. május 28. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Külgazdasági irodák nyílnak Erdély-szerte, a  Mikó Imre-terv operatív megvalósításának 

első lépéseként – közölte Jakabos Janka, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki 

elnöke. 

 

RMDSZ-es „áldás” Bunta Leventére  
2012. május 29. – Krónika 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a szövetség jó döntést hozott, amikor négy évvel 

ezelőtt Bunta Leventét indította polgármesternek Székelyudvarhelyen, azóta pedig a város 

fejlődését látva, úgy gondolja,az elöljárónak folytatnia kell az elkezdett munkát. 

 

Lokodi Edit Emőke: szeretek nagyot álmodni 
2012. május 29. – Új Magyar Szó 

„Az abszolút ideális lenne, ha a polgármester és a megyei elnök is magyar lenne. Ilyet csak 

álmodhatunk, de én szeretek nagyot álmodni” – jelentette ki az Erdély TV Többszemközt 

című műsorában Lokodi Edit Emőke, a Maros megyei tanács elnöke. 

 

Hiteles magyar jelöltek 
2012. május 29. – Új Magyar Szó 

Nem feltétlenül veszik figyelembe a választók a polgármesterjelöltek etnikai 

hovatartozását, legalábbis ez állapítható meg egy internetes oldal felméréseiből. A 

Promismetru.mediafax.ro honlapon a jelöltek ígéreteinek hitelességére lehet voksolni. 

 

Izsák Balázs: Nyílt levél Victor Ponta Úrnak, Románia miniszterelnökének 
2012. május 29. - Erdély Ma 

Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke írt nyílt levelet Victor Pontának Románia 

miniszterelnökének, melyben felhívja a figyelmét arra, hogy a tervezett régiósítási tervek 

mennyire nem felelnek meg a Európai Uniós normáknak. Kiemeli, hogy az EU 1059/2003-

as rendelete leszögezi, hogy a régiókat úgy kell kialakítani, hogy azok tükrözzék „a 

gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket”, 

ami a tervezett változtatásról nem mondható el. 
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Focus: dominál a Smer, megugrott az SDKÚ 
2012. május 25. – TASR, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

A Focus legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Smer 46,3 százalékos eredménnyel 

nyerné a parlamenti választásokat. Az SDKÚ 3,3 százalékról 6,9 százalékra javított, a Híd 

6,3, az MKP pedig 4,7 százalékon áll. 

 

A Híd keresi a megoldást a kassai Thália Színház megsegítésére 
2012. május 25. – bumm.sk, Új Szó 

Solymos László és Jakab Elemér, a Most-Híd parlamenti képviselői Zdenko Trebula kassai 

megyefőnökkel és Czajlik Józseffel, a kassai Thália színház igazgatójával tárgyaltak. 

Trebula biztosította a Híd képviselőit, keresni fogja a megoldást arra, hogy a színház 

adósságai ne halmozódjanak tovább. 

 

Bósza János Pozsonyba indult 
2012. május 25. – bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Másodmagával indult útnak péntek reggel a Klapka térről Bósza János autonómiaharcos, 

hogy négy nap alatt gyalogosan megtegyék a Komárom-Pozsony távot. Bósza az akcióval a 

szlovák-magyar megbékélés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. 

 

A kisebbségi sajtó szerepe és túlélési lehetőségei 
2012. május 26. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Uniós szinten kellene megoldani a kisebbségi sajtó finanszírozását – derült ki a kisebbségi 

napilapok szövetségének (MIDAS) pénteki konferenciáján, amelynek a pozsonyi Új Szó 

volt a társszervezője. Toni Ebner, a MIDAS elnöke szerint jó lenne, ha az EU illetékesei is 

látnák, a kisebbségi sajtó elsősorban nem információs csatorna, hanem a kisebbségi 

közművelődés része. 

 

Szlovákiai magyar választói viselkedés a számok tükrében 
2012. május 26. – Ravasz Ábel – Új Szó 

„A magyarokat képviselő két párt mintegy 240 ezer magyart volt képes megszólítani, 

miközben valamivel több mint 20 ezer korábbi rendszeres szavazó az otthonmaradás 

mellett döntött, és enyhén növekedett a szlovák pártok vonzereje is. (…) A Híd a szlovák 

szavazók nélkül csak szűkösen jutott volna be a parlamentbe, az MKP pedig valóban kint is 

maradt.” 

 

Csakazértis 
2012. május 26. – Lovász Attila – Új Szó 

„Hedvig ügyében az ügyészség – úgy látszik – mindent bevet, hogy a szlovák bűnüldöző 

szervekből hülyét, az államból hiteltelen országot, politikai garnitúrájából pedig akarnok 

rezsimet faragjon. A közvélemény szemében. A kormány helyében feltenném magamnak a 
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kérdést, miért akarja a végrehajtó hatalmat – s talán az országot is – lejáratni egy állami 

szervezet, hiszen az, amiről a legújabb hírek szólnak, nem más, mint Szlovákia lejáratása.” 

 

Hašto: folytatódik Hedvig zaklatása 
2012. május 27. – bumm.sk 

Jozef Hašto pszichiáter, Malina Hedvig orvosa szerint a hatóságok tovább zaklatják a 

Nyitrán megvert lányt azzal, hogy hat évvel a történtek után elmeorvosi vizsgálatra küldik. 

Hašto szerint a főügyészség már régen elegendő információ birtokában van, melyek 

bizonyítják, hogy Hedviget megtámadták és megverték. 

 

Regionális stúdióként Felvidéken is működik a Mária Rádió 
2012. május 27. – Felvidék Ma 

Május 20-án került sor a felvidéki Mária Rádió megnyitására Révkomáromban. Az ünnepi 

szentmisét Róbert Bezák nagyszombati érsek mutatta be, majd megáldotta a Szent Anna 

kápolna homlokzatán felújított nagykeresztet és a stúdió helyiségeit. Az ünnepségen 

felolvasták Székely János püspök, a Mária Rádió védnöke üdvözlő szavait. 

 

Hogy is van ez a magyar nyelvű vasúti feliratokkal? 
2012. május 27. – bumm.sk 

A vasútállomások kisebbségi nyelvű tábláinak és feliratainak kérdéskörével kapcsolatban 

Lancz Attila, a Kerekasztal jogásza a bumm.sk hírportálnak elmondta, hogy a kisebbségi 

nyelvű, tájékoztató jellegű táblák kihelyezése a működtetők felelősségi köre, akiknek a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében lehetőségük van erre. 

 

Pünkösdi ajándék: Egy lépés Esterházy János rehabilitálása felé 
2012. május 27. – Felvidék Ma 

A Magyarok Világszövetsége 2012. március 8-án Prágában nyújtott be a petíciót, amelyben 

Esterházy János rehabilitálását kéri. Karel Schwarzenberg külügyminiszter járható útnak 

találná, ha Esterházy ügyéről a Visegrádi Csoport politikai vitát folytatna, ezért az üggyel a 

visegrádi négyek állami vezetőihez fordul. 

 

Szlovák fordításban is megjelent Esterházy János életrajzi kötete 
2012. május 28. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az angol után szlovák fordításban is megjelent Molnár Imre történész Esterházy János 

felvidéki politikusról szóló életrajzi kötete. A hiánypótlónak számító szlovák változatot 

Angelika Dončová, nagykürtösi szlovák műfordító készítette el. 
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http://www.bumm.sk/69177/szlovak-forditasban-is-megjelent-esterhazy-janos-eletrajzi-kotete.html
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Lesz-e Szabadkán DS-VMSZ koalíció? 
2012. május 25. – Vajdaság Ma 

A hosszú közös múltra visszatekintő koalíciós partnereknek, a Demokrata Pártnak (DS) és 

a VMSZ-nek jelenleg Szabadkán gondot jelent, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, tudósít a 

B92. Pásztor István, a VMSZ elnöke jövő hétre jelentette be a tárgyalások megkezdését, de 

azt várja, hogy a „szabadkai helyzet” megoldásába bekapcsolódik Boris Tadić, a DS elnöke 

is. 

 

„A kisebbségi média nem érdekvédelmi szervezet” 
2012. május 25. – Vajdaság Ma 

A mi célunk az, hogy ne legyünk görcsösen kisebbségi médium, hanem jó médium - 

jelentette ki a felvidéki Lovász Attila, a Pátria Rádiónak és a Nemzetiségi Műsorok 

Központjának igazgatója. 

 

A magyar nyelvű oktatás a kulcs 
2012. május 25. – pannonrtv.com 

A tavalyi tanévben 2109 magyar anyanyelvű tanuló tett kisérettségit, ebből 2051-en 

iratkoztak magyar tannyelvű középiskolába, illetve gimnáziumba – emelte ki Joó Horti 

Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke, azon az értekezleten, 

amelyet pénteken tartott a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. 

 

MNT: egymillió dinár a kerek évfordulós kulturális rendezvényekre 
2012. május 25. – Vajdaság Ma 

Egymillió dinárral támogatja idén a Magyar Nemzeti Tanács a kerek évfordulós kulturális 

rendezvények és események megünneplését. Az MNT tavaly elfogadott kulturális 

stratégiában egyértelműen kifejezésre került az az elképzelés, hogy fontos lenne a 

vajdasági magyar közösségnek az évfordulókhoz, jubileumokhoz, vagy egy adott 

tematikához köthető rendezvényeit támogatni - hangsúlyozta Lovas Ildikó, az MNT 

közigazgatási hivatalának kultúrával megbízott tanácsosa pénteki sajtótájékoztatóján.  

 

Azonosították a múlt hétvégén verekedőket 
2012. május 26. – Magyar Szó 

A szabadkai rendőrség azonosította minden részvevőjét annak a múlt hétvégén történt 

esetnek, amely Szabadkán a Fasizmus áldozatainak terén történt – áll a rendőrség pénteki 

közleményében. Mint írják, megállapítást nyert, hogy a szombat éjszaka egy fiatalokból 

álló csoport tagjai nemzeti alapon sértegették és szidták egy másik csoport tagjait, majd 

fizikailag bántalmaztak két személyt, akik könnyebb sérülést szenvedtek. 
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Készülnek az első visszaszármaztatási végzések 
2012. május 27. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Március elseje óta az érintettek az ország 135 postahivatalában adhatják át vagyon-

visszaszármaztatási vagy kárpótlási kérvényüket. Vajdaságban 35 hivatalt hatalmaztak fel 

a kérvények átvételére. Az igénylések átadásának határideje 2014. március 1-je. A vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási törvény elfogadásának időpontjában a szakértők úgy 

mérték fel, hogy nagyjából 150 ezer polgár fogja visszaigényelni a tőle vagy a felmenőitől 

elkobozott vagyont. A független elemzők szerint ez a szám az egyötödét teszi ki azoknak, 

akiket valamikor megfosztottak a tulajdonuktól. 

 

Ököllel is harcolnak a nyelvtörvényért az ukrán parlamentben 
2012. május 25. – MTI, hirado.hu 

Verekedésbe torkollott csütörtök este a kijevi parlamentben a kisebbségek számára 

előnyös új nyelvtörvény vitája. A tervezet egyebek mellett lehetővé tenné, hogy egy adott 

közigazgatási egységen belül a 10 százalékot meghaladó arányban élő kisebbség - így a 

kárpátaljai magyarság - hivatalosan is használhassa anyanyelvét. Az ukrajnai ellenzék attól 

tart, hogy ha elfogadják a nyelvtörvényt, akkor az ukránok többsége az oroszt fogja 

választani, így az ukrán visszaszorul a falvakba, sőt hosszú távon el fog tűnni. 

 

Újabb átkelő lehet a magyar–ukrán határon 
2012. május 25. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Új közúti határátkelőhely létesítését tervezik az ukrán–magyar határon, a kárpátaljai 

Beregdéda és a magyarországi Beregdaróc között. Az utas- és teherforgalom számára 

egyaránt szolgáló átkelőhely tervezett megnyitását Jurij Filipcsuk alezredes, az Ukrán 

Állami Határőrszolgálat munkácsi egységének parancsnoka jelentette be pénteken 

Munkácson. 

 

Kárpátalja a Kultúrkúriában 
2012. május 27. – MTI, hirado.hu 

Kárpátalja lesz a Klebelsberg Kultúrkúria vendége június 3-án: a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából kerekasztal beszélgetéssel, könyvbemutatóval és kiállítással készülnek a 

szervezők a Kárpát-medence a Kultúrkúriában sorozat részeként. 

 

Várható volt… 
2012. május 28. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Várható volt, amennyiben a politikai helyzet úgy alakul, hogy a nyelvtörvény 

elfogadásához a Legfelső Tanácsban rendelkezésre áll a szükséges szavazatmennyiség, 

akkor az ellenzők nem parlamenti eszközökhöz fognak folyamodni, hogy megakadályozzák 

annak elfogadását – mondta el a Kárpáti Igaz Szónak Tóth Mihály. Az UMDSZ tiszteletbeli 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9482
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elnöke szerint abban, hogy a jogszabálytervezet eddigi elszabotálása megtörténhetett, 

valamint hogy annak tárgyalása verekedésbe torkollott, nem csak a radikális parlamenti 

ellenzék képviselőinek, hanem Volodimir Litvinnek, a Legfelső Tanács elnökének is 

jelentős szerepe volt. 
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