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Borbély: Kövér László látogatásával feszültséget kelthet Magyarország és 
Románia között 
2012. május 29. – Krónika 

Feszültté válhatnak a Románia és Magyarország közötti kapcsolatok, ha Kövér László, a 

magyar parlament elnöke még néhányszor Romániába látogat – nyilatkozta Borbély 

László. Az RMDSZ politikai alelnöke szerint jelenleg jók a két ország közötti kapcsolatok. 

 

Szőcs Gézánál voltak Nyirő József hamvai? 
2012. május 29. – Tóth Szenesi Attila – Index, Magyar Hírlap 

Könnyen lehet, hogy Nyirő József hamvai végig ott voltak a vasárnapi megemlékezésen a 

székelyudvarhelyi Papkertben. Az Index szerint erre enged következtetni Bayer Zsolt keddi 

írása: „Nézzék majd meg a felvételt az emlékünnepségről, s nézzék meg Szőcs Géza amúgy 

gyönyörű beszédét. Látni fogják, hogy Szőcs nagy táskával megy fel a színpadra, a táskát 

leteszi az író fényképe alá, majd beszéde végeztével elviszi. Az udvarhelyiek tudni vélik, 

hogy ott volt az író az ünnepségen.” Szőcs Géza a feltételezést nem erősítette meg, és nem 

is cáfolta. Ami biztos: a hamvak csakugyan Erdélyben vannak, és beszállításukhoz 

konspiráció kellett. 

 

„Puszilkodás nem lesz” – ma tárgyal a Híd és az MKP 
2012. május 30. – Veres István – Új Szó 

Az elmúlt három évben legfeljebb vitapartnerként ültek egy asztalnál az MKP és a Híd 

politikusai, szerda délelőtt viszont a jövőbeni esetleges együttműködés lehetséges útjai is 

szóba kerülhetnek. Előzetesen mindössze annyi mondható el találkozóról, hogy a szakmai 

egyeztetés alelnöki szintű lesz, az MKP delegációját Szigeti László oktatási-kulturális 

alelnök vezeti. 

 

Nemzetpolitika mindenekfölött  
2012. május 30. - Ágoston Balázs 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel készített interjút a demokrata, ahol az elmúlt két 

év nemzetpolitikai fejleményeit értékelte. Kiemelte, hogy 280 ezer egyszerűsített 

honosítási kérelmet regisztráltak és 180 ezren már le is tették az állampolgársági esküt. 

Szlovákiában és Ukrajnában nem támogatják a kettős állampolgárságot, abszurd, hogy 

Szlovákia olyan dolog miatt lépnek fel a felvidéki magyarok ellen, amit sajátjaiknak 

biztosítanak. A miniszterelnök-helyettes a szomszédos országokban tapasztalható 

változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a magyar állam következetes 

nemzeti politikát folytat, akkor a magyar érdekek kellő józansággal érvényesíthetők.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2012. május 30-i számában olvasható.) 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63953
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63953
http://index.hu/belfold/2012/05/29/szocs_gezanal_voltak_nyiro_jozsef_hamvai/
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/29/szerdan-targyal-a-hid-es-az-mkp
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Frunda szerint irreálisak az IRES-felmérés eredményei 
2012. május 29. – transindex.ro 

Frunda György, az RMDSZ marosvásárhelyi polgármester-jelöltje szerint teljesen 

irreálisak annak a felmérésnek az eredményei, amelyet a Digi24 hírtévé felkérésére az 

IRES közvélemény-kutató intézet készített a marosvásárhelyi választók körében. Az IRES 

felmérése szerint Frunda elveszítené a választásokat, míg legfőbb ellenfele, Dorin Florea a 

szavazatok több mint felét megszerezné. 

 

Kelemen: az elmúlt 22 év legnehezebb választása elé néz a romániai 
magyarság 
2012. május 29. – transindex.ro, Szabadság 

Az RMDSZ elnökének jelenlétében mutatkoztak be a szövetség Fehér megyei 

önkormányzati jelöltjei május 28-án, hétfőn Magyarlapádon. Az eseményen az RMDSZ 

elnöke is elmondta, az elmúlt 22 év legnehezebb választási esztendeje az idei, az erdélyi 

magyar közösségnek nehezebb dolga lesz, mint eddig bármikor. A szövetségi elnök szerint 

az itthon maradáshoz, az itthoni családalapításhoz a magyar közösség egysége erejének 

felmutatása szükséges. 

 

Sepsiszentgyörgy a béke szigete? 
2012. május 29. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Negatív kampány zajlik az EMNP részéről Háromszéken, amit meg kell akadályozni – véli 

Grüman Róbert RMDSZ-es képviselőjelölt. Ezzel szemben Nemes Előd, a néppárt 

háromszéki elnöke úgy véli: Sepsiszentgyörgy a béke szigete. 

 

Rendőrök fényképezték a szépvízi iskolát 
2012. május 29. – Rédai Botond – szekelyhon.ro 

Tovább gyűrűzik a Nyírő József újratemetése kapcsán a román hatóságok által 

kirobbantott botrány. Míg Hargita megye prefektusa hétfőn jelentette be, hogy vizsgálja 

azoknak az önkormányzati határozatoknak a törvényességét, amelyek szerint utcákat vagy 

iskolákat neveztek el az erdélyi íróról, a karhatalmi erők már a múlt héten feltérképezték a 

szóban forgó tanintézményeket. 

 

Néppárt: hagyjátok nyugodni a halottakat! 
2012. május 29. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) székelyudvarhelyi szervezete Hagyjátok nyugodni a 

halottakat! című közleményében foglalt állást a Nyírő József személye és újratemetése 

körül kialakult méltatlan légkörről. Közösen becsapták a várost és a pünkösdi búcsúról 

hazatérő, a Kárpát-medence egészét képviselő megjelenteket – fogalmaz a Néppárt 

szervezete. A dokumentum elítéli, hogy a székely apostol végső nyugalma politikai 

marakodás tárgyává silányulhat, az elmúlt hetek történéseiben részt vevő feleket 

egyformán bírálja. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29277
http://itthon.transindex.ro/?hir=29278
http://itthon.transindex.ro/?hir=29278
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/sepsiszentgyorgy-a-beke-szigete
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/rendorok-fenykepeztek-a-szepvizi-iskolat
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/neppart-hagyjatok-nyugodni-a-halottakat
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Városnézés nagy ígéretekkel 
2012. május 29. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Városnéző körútra hívta az újságírókat kedden Frunda György. Az RMDSZ 

marosvásárhelyi polgármesterjelöltjének az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, 

Maros megye központjában még bőven akad tennivaló. 

 

Molotov-koktélokkal felgyújtották a marosvásárhelyi Avram Iancu-
emlékházat 
2012. május 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Négy benzines palackot dobtak ismeretlenek hétfőn a marosvásárhelyi Avram Iancu-

emlékházra. A rendőrség nyomozást indított a tettesek kézre kerítésére. 

 

Újraindul a HVIM Gyergyószentmiklóson 
2012. május 29. – Kertész László – szekelyhon.ro 

Ismét elkezdi tevékenységét Gyergyószentmiklóson a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom. A 2008 és 2010 között igencsak aktív szervezet heteken belül újraindul, tudta 

meg a szekelyhon.ro Ferencz Levente egykori és jövőbeli elnöktől. 

 

Hunyad megyébe látogattak az aradi pedagógusok 
2012. május 29. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Hatvanöt Arad megyei magyar tanító és óvónő látogatott pünkösd hétfőjén Hunyad 

megyébe. „Ezt akár szakmai kirándulásnak is nevezhetnénk, hiszen az ilyenfajta utak 

során rengeteg tapasztalatot szerzünk, de ugyanakkor ismerkedünk a vidékkel és főleg a 

szomszédos megyék vagy éppen Székelyföld iskoláival, pedagógusaival” – fogalmazott 

Matekovits Mihály, az RMPSZ Arad megyei elnöke. 

 

Felavatták a restaurált második világháborús kommandói emlékművet 
2012. május 29. – transindex.ro 

Háromszék legmagasabban fekvő, magyarok által lakott településén, Kommandón 

visszaállították eredeti állapotába azt a világháborús emlékművet, amelyet az 1989 előtti 

hatalom el akart tüntetni. A 12 méteres oszlopra legelőször Magyarország zászlaját húzták 

fel: a lobogót Latorczai János, az Országgyűlés alelnöke hozta ajándékba. Az ünnepségen 

felszólalt Harrach Péter, aki szerint az anyaországi megosztottság után jó egy olyan vidékre 

érkezni, ahol a hazaszeretet jól érezhető. 

 

Agresszív korteskedés 
2012. május 30. – Krónika 

Tíz nappal az önkormányzati választások előtt egyre több fizikai vagy verbális atrocitásról, 

munkájuk akadályozásáról, fenyegetésekről számolnak be a magyar politikai szervezetek 

képviselői. Míg Bihar megyében botokkal és vasvillákkal támadtak rá az EMNP 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/varosnezes-jelolt-modra
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63951
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63951
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/ujraindul-hvim-gyergyoszentmikloson
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/egymast_erositve.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=29281
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63955
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kampánystábjára, az RMDSZ a szövetség jelöltjeit lejárató internetes portálok miatt 

fordult a bírósághoz. 

 

Várad: aszpirint csak románul 
2012. május 30. – Krónika 

„Hazaküldte” Magyarországra a Krónika egy váradi olvasóját az egyik helyi patika 

dolgozója. A gyógyszerész tegnap tagadta, hogy Magyarországra küldte volna vásárlóját, 

vagy bármilyen sértést a fejéhez vágott volna. Azt azonban határozottan kijelentette: 

nemhogy nem tud egy szót sem ezen a nyelven, de nem is fog megtanulni soha. Az eset 

akár diszkriminációs ügy is lehet, ha a panaszos a diszkriminációellenes tanácshoz fordul, 

ám a bizonyítás az ő dolga lenne. 

 

 

Átpolitizált újratemetés 
2012. május 30. – Krónika 

Miközben a Nyírő József elhalasztott újratemetése kapcsán kialakult disputa naponta 

tematizálja az erdélyi magyar nyilvánosságot, a román rendőrség a tettek mezejére lépett, 

és nekilátott az íróról elnevezett iskolák és utcák feltérképezésének. László György, az MPP 

Maros megyei elnöke a marosvásárhelyi polgármester-jelöltségtől való visszalépésre 

szólította Frunda Györgyöt amiatt, hogy az RMDSZ szenátora szerint Nyírő olyan magyar 

parlament tagja volt, „amelyet csak fasiszták alkottak”. 

 

Heccgenerátor 
2012. május 30. – Páva Adorján – Krónika 

Páva Adorján a marosvásárhelyi Molotov-koktélos gyújtogatás kapcsán kifejti: „ha 

beigazolódik a sokak által erőteljesen sugallt forgatókönyv, és kiderül, hogy az elkövetők 

magyarok, számunkra nem marad más, mint azonnal elítélni a történteket és a fejünket 

fogva szégyenkezni, ugyanúgy, mint tavaly márciusban, a hírhedt Avram Iancu-bábu 

akasztásakor”. 

 

EMNP: van esély a bejutásra 
2012. május 30. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, Szabadság 

Jó esélye van bejutni a kolozsvári önkormányzatba az Erdélyi Magyar Néppártnak 

(EMNP) – derül ki a politikai alakulat által megrendelt márciusi közvélemény-kutatásból, 

amely szerint a párt az ötszázalékos választási határ küszöbén áll. Gergely Balázs, az 

EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje tegnapi sajtótájékoztatóján úgy vélte, az azóta 

végzett kampánymunkát követően 4-6 százalékos eredményt érhet el az alakulat. 
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A gazdaságra alapoz az MPP 
2012. május 30. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, Szabadság 

Még idén megépítik az első fahulladék-üzemet azok az osztrák befektetők, akik az MPP 

meghívására érkeztek Erdélybe, a beruházás a helyhatósági választások után valósul meg – 

közölte Keizer Róbert, az MPP kolozsvári elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján.  

 

Nyirő-üldözés jogalap nélkül? 
2012. május 30. – Új Magyar Szó 

„Amikor Székelyudvarhelyen a Nyirő József utca a nevét kapta, törvényesen kapta. Ha 

valaki ezt így utólag törvénytelennek tartja, akkor fel kell sorolnia az okokat is, hogy miért 

az” – mondta az ÚMSZ-nek tegnap Bunta Levente. 

 

Csicserben tanácskozott az MKP elnöksége 
2012. május 29. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Kihelyezett elnökségi ülést tartott a Magyar Koalíció Pártja az ung-vidéki Csicserben. A 

tanácskozáson az MKP szlovákiai társadalmi szervezetekkel folytatott megbeszéléseit 

értékelték ki, valamint szó volt az MKP és a Most-Híd szerdán megvalósuló szakmai 

találkozójáról is. 

 

Bósza János célba ért 
2012. május 29. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap 

„Fárasztó volt, de megérte” - ezekkel a szavakkal értékelte az MTI-nek Bósza János azt az 

általa szervezett „békemenetet”, amelyet a felvidéki civil aktivista a „szlovák-magyar 

közeledésért, egyenjogúságért és önrendelkezési jogért” szervezett. 

 

A szlovákiai magyarok fele nem hisz a Híd–MKP kiegyezésben 
2012. május 30. – Veres István – Új Szó 

A szlovákiai magyar választók fele nem hisz abban, hogy a Híd és az MKP közti konfliktus 

rendezhető. Ez derül ki abból a választások után készült, nyilvánosságra nem hozott 

felmérésből, amit a Focus ügynökség készített. A megkérdezettek 48 százaléka azt a választ 

adta, hogy a két párt közti ellentét nem oldható fel. 43 százalék vélekedik úgy, hogy 

rendezni lehetne a konfliktust. Szintén ennyien gondolják azt, hogy a Híd és az MKP közt 

valódi különbség van, a megkérdezettek 35 százaléka szerint viszont a két párt közti 

ellenségeskedés mesterségesen konstruált. 

 

Szócséplés helyett valós lépések 
2012. május 30. – Keszegh Béla – Új Szó 

Keszegh Béla az MKP-Híd találkozó kapcsán arról ír, hogy az „újra sokkal inkább a 

szózsonglőrködésről, a nyilatkozatokról fog szólni, mintsem a valós dolgokról. Elvi 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63976
http://maszol.ro/aktualis/nyiro_uldozes_jogalap_nelkul_2012_05_30.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120529110924/Csicserben-tanacskozott-az-MKP-elnoksege-Megizzadtak-a-fiuk.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120529184130/Bosza-Janos-celba-ert.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/05/30/szocseples-helyett-valos-lepesek
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nyilatkozatokkal pedig már tele a padlás, jó volna most már konkrétumokat hallani.” 

Véleménye szerint „a két párt vezetői nem tudatosítják: úgy játszanak orosz rulettet, hogy 

bár az ő (két) ujjuk van a ravaszon, a pisztoly csöve egy közösség halántékához van 

nyomva”. 

 

A kézfogás mellé 
2012. május 30. – Kolek Zsolt – Szabad Újság 

„A Híd mára eljátszotta a politikai tőkéjét. Ameddig a párt sikeres volt, a választók 

megbocsátották, hogy a Híd politikájában elsődleges prioritás az egzisztenciális előnyökkel 

járó magánérdek, s csak azt követi az általuk képviselt közösség érdeke. A választási 

kudarc azonban tükröt tartott Bugár Béla pártja elé, így történhetett, hogy a Híd most 

pőrén áll a választók előtt. Innen aligha van visszaút. Ceterum censeo, tárgyalni mindig 

indokolt, de a politikai helyzet ismeretében mindez nehezen egyeztethető össze a 

szándékai szerint a magyar nemzeti közösséget képviselő MKP közép- és hosszú távú 

lehetőségeivel és érdekeivel.” 

 

Múltjában is él a nemzet 
2012. május 30. – Szabad Újság 

Felvidéki vagyok vagy szlovákiai? címmel jelent meg egy történelmi kisfüzet a Fiatalok a 

Jövőért gondozásában 2012 márciusában. A könyv anyagát Popély Árpád, Simon Attila és 

Szarka László történészek írták. 

 

A kisebbségeket még senki sem hívta tárgyalni 
2012. május 29. – Vajdaság Ma 

A köztársasági parlamentbe bejutó kisebbségi pártok nem kaptak meghívást a 

kormányalakításról folyó tárgyalásokra, közölték az érintett pártok képviselői. A többségük 

mégis azt mondta, hogy együttműködik a kormánnyal, amennyiben programjaik egyes 

részei teljesülnek. A VMSZ-t még senki nem kereste meg a kormányalakítással 

kapcsolatosan, nyilatkozta Pásztor Bálint. Szavai szerint a VMSZ nem fog miniszteri tárcát 

követelni, mert először az új kormány programja érdekli. 

 

Nikolić hajlandó együttműködni Tadićtyal  
2012. május 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Miután találkozott az EU szerbiai missziójának vezetőjével, Tomislav Nikolić kijelentette, 

az új kormány megalakítása nem ütközik akadályokba, ő maga pedig kész együttműködni 

Boris Tadić-tyal. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16757/A-kisebbsegeket-meg-senki-sem-hivta-targyalni.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16755/Nikolic-hajlando-egyuttmukodni-Tadictyal-.html
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Idén elmarad a magyarkanizsai EMI-tábor 
2012. május 30. – Miskolci Magdolna – Magyar Szó 

Állítólagos neonáci együtteseknek és az újvidéki razziával vádolt Képíró Sándor 

ügyvédjének meghívása keltett hatalmas ellenállást azokban, akik korábban is kifogásolták 

az idei EMI-tábor megrendezését Magyarkanizsán. Több szervezet és nem szervezett 

csoportosulás is erőteljes támadásba lendült a rendezvény ellen. 

 

A VMSZ a hatalmi többség része kíván lenni 
2012. május 29. – Pannon RTV 

A VMSZ része kíván lenni a parlamenti többségnek köztársasági és tartományi szinten is. 

Ezzel kapcsolatban a jövő héten várhatóak tárgyalások. Önkormányzati szinten viszont a 

VMSZ már folytatott megbeszéléseket. A folyamatok jelenlegi állása szerint a párt több 

polgármesteri helyre számíthat, mint volt. 

 

Nemzetért Díjban részesült a HMDK 
2012. május 29. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 2012-ben ünnepli megalakulásának 20. 

évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepi fórumot szerveztek, amelyen vendégül látták 

határon túli partnereiket, a határon túli magyarság reprezentatív kulturális és 

érdekvédelmi szervezeteinek, intézményeinek vezetőit. 

 

Képviselői Fórum Dobronakon 
2012. május 29. – RTV Slovenija Hidak 

Képviselői Fórumot szervezett tegnap este Dobronakon Göncz László, amelynek keretében 

általános és nemzetiségi szemszögből véleményezte és értékelte a jelenlegi szlovéniai 

helyzetet. 

 

Előadás a többnyelvű gyermeknevelésről 
2012. május 29. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) május 30-án előadást szervez a 

többnyelvűséggel kapcsolatosan. Az egyesület székhelyén Lászlóné Csiszár Rita 

alkalmazott nyelvész, szociológus, nyelvtanár tart előadást „Tények és tévhitek a két- és 

többnyelvű gyermekneveléssel kapcsolatban – fókuszban a család” címmel. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-30_Iden_elmarad_a_magyarkanizsai_EMI-tabor.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=8162
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3325-nemzetert-dijban-reszesuelt-a-hmdk
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4031
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/165895/
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

