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Elhalasztották Nyírő József újratemetését 
2012. május 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, 

Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Nem tartották meg Nyírő József író újratemetését vasárnap Székelyudvarhelyen, mert a 

szervezők maradéktalanul eleget kívántak tenni a hatályos romániai jogi 

szabályozásoknak. A szertartásra később kerül sor - közölte Fráter Olivér, az 

újratemetésért felelős Országgyűlési Hivatal megbízottja. A halasztás oka: a Hargita 

megyei prefektúra hibát talált a városháza által kibocsátott újratemetési engedélyben és a 

bíróságtól kérte annak érvénytelenítését. 

 

„A hamvaitól is félnek” – Kövér is ott volt Szélyudvarhelyen a ceremónián 
2012. május 27. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Kövér László a székelyudvarhelyi Nyirő József-megemlékezésen elmondta, győzelemre 

rendelt az a nép, amelynek olyan fia van, akinek a hamvaitól is félnek. Az Országgyűlés 

elnöke elmondta, sokan szeretik Székelyföldet, kevesen tudtak annyi lelki erőt adni a 

székelységnek, amennyit Nyirő József adott és ad. Kövér László arra biztatta a 

jelenlévőket, adjanak gyerekeik kezébe Nyirő-könyveket. „Nyirő József hazatért, velünk 

van, mert szívünkbe zártuk, és anyaföldje is magához fogja ölelni” – jelentette ki Kövér. 

 

Kelemen: túlpolitizálták és kampánycélokra használták Nyírő újratemetését 
2012. május 26. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Nyirő József újratemetését túlpolitizálták, és kampánycélokra használták fel - jelentette ki 

Kelemen Hunor. „Úgy vélem, illik tiszteletben tartani Nyirő József végakaratát, itthon 

eltemetni a földi maradványait, viszont az újratemetés ceremóniáját a Magyar és a Román 

Írószövetség kellett volna megszervezze, nem szabadott volna hagyni, hogy 

kampányfogássá és politikai csatározás tárgyává alacsonyodjon a szertartás” - 

hangsúlyozta Kelemen. 

 

Kövér: barbár módon viselkedik a román kormány 
2012. május 27. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Az Országgyűlés elnöke román-magyar kapcsolatokról és a Nyirő József újratemetése 

körüli problémákról nyilatkozott újságíróknak. Kövér László szerint „az a hajtóvadászat, 

amit az urnák után folytatott a mai román kormány meg annak a belügyminisztériuma, az 

már a komikum határát is jócskán átlépte. Én egyik pillanatban majdnem sírtam, a 

másikban a térdemet csapkodtam a nevetéstől, ilyen abszurd komédiának még nem 

voltam a részese, különösen akaratlanul nem”. 

 

Kövér: nyugodt lelkiismerettel eltemethettük volna Nyirő Józsefet 
2012. május 27. – Erdély Ma, Duna Tv, MTI, transindex.ro 

A hivatal hibáját egyetlen civilizált országban sem hárítják az ügyfélre, tehát mi nyugodt 

lelkiismerettel eltemethettük volna Nyirő Józsefet – mondta Kövér László, az Országgyűlés 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63904
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119167&cim=a_hamvaitol_is_felnek_kover_is_ott_volt_szelyudvarhelyen_a_ceremonian_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=29259
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119170&cim=kover_barbar_modon_viselkedik_a_roman_kormany
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119186&cim=kover_nyugodt_lelkiismerettel_eltemethettuk_volna_nyiro_jozsefet


 

 

 

 

 

 
3 

elnöke a Duna Televízió Heti Hírmondó című műsorában vasárnap este. Szász Jenő, a 

romániai Magyar Polgári Párt elnöke úgy fogalmazott: egy „kétlejes" igazoláson bukott 

meg az erdélyi író vasárnapra tervezett székelyudvarhelyi újratemetése. 

 

Üres urna volt a Nyírő-újratemetés szervezőjénél 
2012. május 27. – transindex.ro, Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro 

„Arra készülünk, hogy az eltervezett program szerint vasárnap eltemetjük Nyirő József 

hamvait Székelyudvarhelyen” - mondta az MTI-nek szombaton este Szász Jenő, az 

újratemetés székelyudvarhelyi társszervezését végző Székelyudvarhelyért Alapítvány és az 

MPP elnöke. „Mi minden törvényes előírásnak eleget tettünk, tehát sort lehet keríteni 

Nyirő József újratemetésére" - jelentette ki Szász. 

 

Ponta: a kormány továbbra is ellenzi Nyírő József újratemetését 
2012. május 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Victor Ponta miniszterelnök vasárnap este közleményben ítélte el a kormánya által 

románellenesnek, antiszemitának és fasisztaszimpatizánsnak tartott Nyirő József 

székelyudvarhelyi újratemetésére irányuló kísérletet, és aggodalmát fejezte ki az ezzel 

kapcsolatos „incidensek” miatt. A kormány változatlanul ellenzi Nyirő József Románia 

területén való eltemetését, határozottan támogatja a Hargita megyei prefektus döntését, 

aki a temetési engedély ellen indított közigazgatási eljárást - olvasható a közleményben. 

 

Fráter Olivér: kegyeleti aktust nem lehet politikai eszközökkel 
megakadályozni 
2012. május 28. – Erdély Ma, MTI 

Kegyeleti aktust nem lehet politikai eszközökkel megakadályozni – mondta Nyirő József 

újratemetésével kapcsolatban az MR1-Kossuth Rádió 180 perc című műsorának az 

újratemetésért felelős Országgyűlési Hivatal megbízottja. 

 

Bekérették a nagykövetet 
2012. május 28. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Mircea Duşa parlamenti kapcsolattartásért felelős miniszter állítása szerint a román 

Külügyminisztérium hétfő reggel bekérette Füzes Oszkár magyar nagykövetet, hogy 

magyarázatot kérjen Nyirő József újratemetése ügyében – írja a Gândul napilap. A 

Külügyminisztériumban ettől függetlenül Balázs Ádám első beosztott, rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövet jelent meg. 

 

Nyirő-megemlékezés: a román sajtó „bohóckodásról és radikalizálódásról” ír 
2012. május 28. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A román sajtó intézményes „bohóckodásról és radikalizálódásról” ír a Nyirő József 

vasárnapi újratemetésére tett kísérlet kapcsán. Az Adevarul című napilap hétfői 

kommentárjában Malin Bot főszerkesztő azt fejtegeti, hogy nincs különbség a 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29264
http://itthon.transindex.ro/?hir=29267
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119212&cim=frater_oliver_kegyeleti_aktust_nem_lehet_politikai_eszkozokkel_megakadalyozni
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119212&cim=frater_oliver_kegyeleti_aktust_nem_lehet_politikai_eszkozokkel_megakadalyozni
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119202&cim=bekerettek_a_nagykovetet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119224&cim=nyiro_megemlekezes_a_roman_sajto_bohockodasrol_es_radikalizalodasrol_ir
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szélsőségesen nacionalista Gheorghe Funar volt kolozsvári polgármester, valamint Szász 

Jenő, az MPP elnöke és Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere között. 

 

Átvizsgálják a Nyiró Józsefről elnevezett utcák és iskolák dokumentációját 
2012. május 28. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Mindegyik, Nyirő Józsefről elnevezett utca és iskola névadási dokumentációját átvizsgálja 

a Hargita megyei prefektúra – jelentette be hétfőn Augusta-Cristina Urzică. A prefektus 

szerint ezt Victor Ponta miniszterelnök kérte, a vizsgálat a helyi tanácsokat érinti, amelyek 

az ehhez szükséges iratcsomókat összeállítják. 

 

Kelet-európai politikai bohózat 
2012. május 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „teljesen egyértelmű, hogy két héttel a helyhatósági 

választások előtt az új bukaresti hatalom mondhatni politikai kéjjel kapaszkodott bele az 

író vitatott politikai tevékenységébe, és rántotta elő a magyar kártyát, nem riadva vissza a 

saját magát is kiröhögtető intézkedésektől és megnyilvánulásoktól sem”. 

 

 

Szomorú vasárnap 
2012. május 29. – Ágoston Hugó – Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó írásában kifejti: „ha már hivatalos nyilatkozatban idézi lapunkat, persze 

elítélően, Kövér László, élünk az alkalommal, és üzenünk mi is a mélységesen tisztelt 

Országgyűlés kevésbé tisztelt urának: nálunk még van sajtószabadság, s bár tévedhetünk 

akár történelmi tények megítélésében, arra igényt tartunk, hogy minket ne 

manipuláljanak!” 

 

Sovány 
2012. május 29. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint „hajdan úgy tanultuk, hogy a magyar ember becsületes, tisztességes és 

szavatartó. Hát ezek az erények mára mintha megkoptak volna! Nemrég Martonyi János 

külügyminiszter nálunk járva kijelentette: Magyarország nem szól bele az itteni 

választásokba. Erre mi történik: a bukaresti magyar nagykövet Marosvásárhelyen nyíltan 

közli, hogy ő Smaranda Enachéra szavazna, Kövér László pedig Szász Jenő MPP-s 

polgármesterjelölt támogatására megszervezi Nyirő József székelyudvarhelyi temetését, 

amely, mint láttuk, a hebehurgya előkészítés miatt botrányosra sikeredett”. 

 

Diplomáciai játszma 
2012. május 29. – Nagy András – Új Szó 

„Nyirő József hétvégi sikertelen újratemetése tökéletes példája volt annak, hogyan képes a 

magyar kormány és a határon túli csatlósai a realitásérzéküket teljesen elveszítve bizonyos 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63909
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=150428
http://maszol.ro/velemeny/sovany_2012_05_29.html
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eseményeket tökéletesen átpolitizálni,ezzel ellehetetleníteni, majd a felelősséget másokra 

kenni.” 

 

Az apostol lelke már hazatért 
2012. május 29. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője a Magyar Hírlapnak elmondta, 

biztos abban, hogy a bíróság engedélyezni fogja Nyirő újratemetését, és úgy véli, 

nagyszabású rendezvényre nem lesz lehetőség, csak szűk körű temetésre. Lukács szerint az 

eset megmutatta, milyen törékeny a román–magyar barátság. 

 
 

 

 

 

  

http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/az_apostol_lelke_mar_hazatert.html
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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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