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KMKF önkormányzati munkacsoport - Napirenden az autonómia 
2012. május 30. – MTI 

Az elmúlt időszakban a környező országokban lezajlott választások és az autonómiára 

gyakorolt hatásáról volt szó többek között a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

önkormányzati munkacsoportjának szerdai budapesti ülésén. Kőszegi Zoltán (Fidesz), a 

bizottság társelnöke elmondta, az ülésen bemutatkozott a nemzeti összetartozás bizottság 

autonómia albizottsága, és rögzítették a két testület szoros együttműködését. Áttekintették 

továbbá az elmúlt időszakban a környező országokban lezajlott választások tapasztalatait, 

és az autonómiára gyakorolt hatását is. 

 

Egy asztalhoz ült a Híd és az MKP 
2012. május 30. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó, Magyar Hírlap 

Semleges területen, a Csemadok pozsonyi székházában ült egy asztalhoz a Híd és az MKP 

delegációja szerdán. Eredetileg alelnöki szintű tárgyalásról volt szó, a találkozón mégis 

megjelent Bugár Béla, a Híd elnöke, mire válaszul Berényi József, az MKP vezetője is 

csatlakozott az MKP delegációjához. A tárgyaláson konkrét eredmények nem születtek. 

Berényi József az egyeztetést követő sajtótájékoztatón elmondta: bár a Híd felvetette, az 

MKP nem kíván részt vállalni Bugárék konzultációiban a kormánnyal. „Mindenkinek el 

kell döntenie, hogy kormánypárti, vagy ellenzéki szerepet tölt be. Az MKP parlamenten 

kívüli ellenzéki párt.” 

 

Az EPP programja külön fejezetben foglalkozik a kisebbségi jogokkal 
2012. május 30. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Kelemen Hunor és Markó Béla Wilfried Martensszel, az Európai Néppárt elnökével 

találkoztak Bukarestben. „Aggódom az erdélyi magyar közösség megosztására irányuló 

törekvések miatt, ennek érdekében párbeszédet kezdeményezek Magyarország vezető 

pártjával” – nyilatkozta az Európai Néppárt elnöke a találkozót követően. Idén ősszel 

Bukarestben kerül sor az Európai Néppárt kongresszusára, amelyet az RMDSZ és a PDL 

közösen szervez. A tisztújító kongresszuson elfogadják a párt új alapprogramját, amelyben 

az RMDSZ javaslatára külön fejezetben tárgyalják a nemzeti kisebbségek jogállását. 

 

Egész napos programok, külhoni magyar ízek vasárnap a Kossuth téren 
2012. május 30. – MTI, Kormány.hu 

A Kárpát-medence gasztronómiai remekei, táncház, felvidéki és erdélyi népzene, 

bábelőadás, irodalmi beszélgetések várják vasárnap egész nap a Kossuth téren 

mindazokat, akik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából kóstolnak bele a külhoni 

magyar kultúrába. 
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http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=140773:kmkf-oenkormanyzati-munkacsoport-napirenden-az-autonomia&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://www.bumm.sk/69266/egy-asztalhoz-ult-a-hid-es-az-mkp.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=29292
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/kormanyzati-kommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egesz-napos-programok-kulhoni-magyar-izek-vasarnap-a-kossuth-teren
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Sikeres évet zárt a Rákóczi Szövetség 
2012. május 30. – MTI, bumm.sk 

Sikeres évet zárt a Rákóczi Szövetség, amelynek szerte a Kárpát-medencében tavaly 325 

helyi szervezete működött több mint 15 ezer taggal - közölte az éves közgyűlését szerdán 

tartó szervezet az MTI-vel. A szövetség idén nyáron is több programot szervez anyaországi 

és külhoni diákoknak. 

 

Nemzeti összetartozás napja: a Rákóczi Szövetség programjai 
2012. május 30. – MTI, bumm.sk 

Több programmal készül a Rákóczi Szövetség az idei nemzeti összetartozás napjához 

kapcsolódva: a szervezet diákutaztatási programjában 34 Kárpát-medencei középiskola 

több mint ezer diákja vesz részt, Marosvásárhelyen ajándékcsomagot juttatnak el 

óvodásoknak, s idén is megtartják a felvidéki séta és a délvidéki utazás elnevezésű 

rendezvényeket. 

 

Átnevezi a határon túliakat az MTVA 
2012. május 30. – hvg.hu 

Egy a hvg.hu birtokába jutott, az MTVA dolgozóinak szétküldött levél szerint ezentúl a 

tévés és rádiós műsorokban a "határon túli" kifejezés helyett kötelezően a "külhoni" szót 

kell használni. 

 

Néhány órát állt a Kolozsvár határában felszerelt négynyelvű tábla 
2012. május 30. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Pár órával a felszerelése után ismeretlenek eltávolították a Kolozsvár határába kitett 

román-magyar-cigány-német nyelvű táblát. A feliratot egy kereskedelmi reklámfelületre 

helyeztette el választási hirdetésként az EMNP. 

 

Büntetőfeljelentést tesz az EMNP a négynyelvű táblája eltávolítása miatt 
2012. május 30. – transindex.ro 

Büntetőfeljelentést tesz a kolozsvári ügyészségen az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári 

szervezete a szászfenesi polgármesteri hivatal ellen, amiért az jogtalanul távolíttatta el a 

Néppárt kolozsvári szervezete által három órával korábban felszerelt és felavatott 

többnyelvű reklámpannót – jelentette be Gergely Balázs, a Néppárt kolozsvári 

szervezetének polgármesterjelöltje. 

 

Ponta: visszatérhet a kétfordulós választás 
2012. május 30. – Krónika, Erdély Ma, hirado.hu 

Négy év múlva visszatérhet a kétfordulós választási rendszer az önkormányzati 

választásokon – jelentette be Victor Ponta miniszterelnök kedden este. Prima TV 
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http://www.bumm.sk/69287/sikeres-evet-zart-a-rakoczi-szovetseg.html
http://www.bumm.sk/69270/nemzeti-osszetartozas-napja-a-rakoczi-szovetseg-programjai.html
http://hvg.hu/itthon/20120530_mtva_hataron_tuli#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_5_30
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63995
http://itthon.transindex.ro/?hir=29296
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63997
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kereskedelmi televízióban nyilatkozva kifejtette: az idei választások előtti felmérések azt 

jelzik, hogy a jelenleg tisztségben levő jelöltek mintegy tíz-húsz százalékos előnyben 

vannak a többi jelölttel szemben, ami nem korrekt. 

 

Nyírő-ügy: Borboly Csaba levélben fordult Hargita megye prefektusához 
2012. május 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Hivatalos levélben fordult Cristina Augusta Urzică prefektushoz Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke. Borboly kéri a prefektust, hogy a vizsgálattól álljon el, és 

tájékoztassa a kormányfőt arról, amit ő is tud egyébként, hogy Nyírő József esetében nem 

állnak fenn azok a jogszabályi feltételek, amelyek tiltanák a helyi tanácsoknak, hogy 

utcákat, tereket, illetve iskolákat vagy más intézményeket nevezzenek el róla. 

 

Borbély: Gyergyószentmiklósnak felelős városvezetésre van szüksége! 
2012. május 30. – transindex.ro 

„Gyergyószentmiklós jelenlegi vezetőségének minden eszköz a rendelkezésére állt a város 

fejlesztéséhez, mégsem történt látványos fejlődés” – jelentette ki Borbély László. Az 

RMDSZ politikai alelnöke szerdán az RMDSZ polgármester-jelöltjeivel és tanácsos-

jelöltjeivel tanácskozott, ezt követően összegezte az elmúlt időszakot. Az alelnök az új 

választási törvény kapcsán elmondta, az új jogszabály lényegében elismeri a magyarság 

kollektív jogait azáltal, hogy minden választási körzetben, ahol a magyarság aránya 

meghaladja a hét százalékot, automatikusan parlamenti képviselethez jut, függetlenül 

attól, hogy az adott körzetben ki nyerte el a szavazatok relatív többségét. 

 

Kormányon kívüli veszélyek 
2012. május 30. – Erdély Ma, Erdély Tv 

A romániai magyar közösség számára kiemelkedő fontossággal bírnak az önkormányzati 

választások, hiszen most fog eldőlni, hogy a magyar emberek bele tudnak-e szólni a 

döntésekbe, vagy a fejük fölöt fognak dönteni mások, jelentette ki Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára. A szlovákiai példa igazolta azt, hogy a történelem visszafordítható, és hogy a 

kisebbségi jogokat egyik pillanatról a másikra el tudják venni. 

 

Sepsiszentgyörgy polgármestere a kormány magyarellenességéről 
2012. május 30. – Erdély Ma, Duna Tv 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a Duna Tv-nek kifejtette: “Erdélyben a 

politikai megosztottság mögött nem elsősorban ideológiai okok vannak, hanem sokkal 

inkább személyi jellegű konfliktusok, tehát én bízom benne, hogy egy új politikai generáció 

majd ezeket a személyi konfliktusokat fel tudja oldani és meg tudjuk teremteni azt az 

egységet, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy a magyar érdeket eredményesen tudjuk 

képviselni”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29287
http://itthon.transindex.ro/?hir=29293
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119351&cim=kormanyon_kivuli_veszelyek_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119388&cim=sepsiszentgyorgy_polgarmestere_a_kormany_magyarellenessegerol_video
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A nemzet hullái 
2012. május 30. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka a Nyirő-ügy kapcsán arról ír, hogy “a bűn az, hogy a magyar kormány a 

magyar nemzeti kultúra nevében felszámolja a kultúrát. A kisajátítás után kioltja a 

kánonokat, semmissé nyilvánítja azokat. Nyirő József nem szerzőként érdemelte ki az 

újratemetést. Nem forgatókönyvíróként vált újra érdekessé, kérdésessé és kérdezhetővé. 

Nyirő József nyilas propagandistaként egy politikai árucsomag védjegyeként került 

forgalomba.” 

 

Öt jelölt egy színpadon – közös beszélgetést kezdeményez Smaranda Enache 
2012. május 30. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Közös, nyilvános pódiumbeszélgetést kezdeményez Smaranda Enache, a Pro Európa Liga 

(PEL) társelnöke, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje a város polgármesteri 

tisztségét megpályázó jelöltekkel. 

 

Megjelölnék a románok a székelyekkel, erőszakkal építetett ortodox 
templomok helyét 
2012. május 30. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Az erőszakkal építetett román templomok helyét akarja megjelölni a magyarellenességéről 

elhíresült Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Fóruma. A sepsiszentgyörgyi 

székhelyű román civil szervezet azt tervezi, hogy visszaépítteti vagy valamilyen 

emlékművel megjelöli azoknak az ortodox és görög katolikus templomoknak a helyét, 

amelyeket a második bécsi döntés után leromboltak. 

 

Sokrétű programmal készül Bunta 
2012. május 30. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Bunta Levente székelyudvarhelyi RMDSZ-es polgármesterjelölt május 30-án ismertette 

részletes kampányprogramját. A jelenlegi városvezető kiemelte: az elmúlt négy évben 

bebizonyított, hogy a jelenlegi városvezetés képes milliós nagyságrendű pályázati alapokat 

lehívni Székelyudvarhelyre. 

 

Az erdélyi magyar autonómiatörekvésekről tárgyalt a KMKF regionális 
önkormányzati munkacsoportja 
2012. május 30. – Erdély Ma, transindex.ro 

Nehezen érhetünk el eredményeket az erdélyi magyarság autonómia-törekvéseiben, 

hogyha közösségünk politikai képviselet nélkül marad – fogalmazott Kovács Péter 

Budapesten a KMKF regionális önkormányzati munkacsoportjának ülésén. Az RMDSZ 

főtitkára elmondta: Magyarországon is tudomásul kell venni, hogy a mostani 

önkormányzati és az őszi parlamenti választások eredménye kihatással lesz a magyar 

közösség érdekérvényesítésére. 
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http://manna.ro/velemeny/a-nemzet-hullai-2012-05-30.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ot-jelolt-egy-szinpadon-a-kozos-beszelgetest-kezdemenyez-smaranda-enache
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/megjelolnek-a-romanok-a-szekelyekkel-eroszakkal-epitetett-ortodox-templomok-helyet
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/megjelolnek-a-romanok-a-szekelyekkel-eroszakkal-epitetett-ortodox-templomok-helyet
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/sokretu-programmal-keszul-bunta
http://erdely.ma/autonomia.php?id=119420&cim=az_erdelyi_magyar_autonomiatorekvesekrol_targyalt_a_kmkf_regionalis_onkormanyzati_munkacsoportja
http://erdely.ma/autonomia.php?id=119420&cim=az_erdelyi_magyar_autonomiatorekvesekrol_targyalt_a_kmkf_regionalis_onkormanyzati_munkacsoportja
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Resicabányán az óvodai karaván 
2012. május 30. – Nyugati Jelen 

2012 a külhoni magyar óvodák éve. Resicabányán az egy éve indult hosszúprogramú 

magyar óvodába látogatott az a lelkes csapat, mely a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

megbízásából keresi fel a Kárpát-medencei magyar óvodákat. 

 

Borboly: nem vagyunk utolsók 
2012. május 30. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A versenypártok által terjesztett híresztelésekre reagált Borboly Csaba, Hargita megye 

RMDSZ-es tanácselnökjelöltje szerdai sajtótájékoztatóján, ahol szakember bevonásával a 

megye gazdasági helyzetképéről számolt be. 

 

Nacionalista és xenofób megnyilvánulások Vajdahunyadon 
2012. május 30. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Egyre szélesebb kört érintő magyarellenes kampánnyá duzzadt Vajdahunyadon a Bende 

Barna, független magyar polgármesterjelölt ellen indított politikai lejáratás. Az utóbbi 

napokban az utcákon, köztereken osztott szórólapokon, de tévéadón, internetes portálon is 

durva nacionalista megnyilvánulások tapasztalhatók. 

 

Smaranda Enache: kamu a sárdobálás 
2012. május 31. – Krónika 

Az RMDSZ és a Demokrata-Liberális Párt (PDL) közötti „cinkosságokra” hívta fel a 

figyelmet tegnap Smaranda Enache marosvásárhelyi független polgármesterjelölt. A Pro 

Europa Liga társelnöke szerint a jelenlegi városvezető, Dorin Florea és legesélyesebbnek 

tartott kihívója, Frunda György közötti sárdobálás csak a választók szemfényvesztését 

szolgálja. 

 

Bombariadó és megvezetett választók 
2012. május 31. – Krónika 

Bezárt kultúrotthonok, letépett plakátok, bombariadó, megfenyegetett jelöltek és lakosok 

– csak néhány azokból a panaszokból, amelyekről beszámolt a tegnapi nagyváradi 

sajtótájékoztatón Csomortányi István, az EMNP partiumi szervezési igazgatója, Rhédey 

Emília, az EMNP székelyhídi polgármesterjelöltje, valamint Adorján Géza, az alakulat 

vedresábrányi polgármesterjelöltje. 

 

IRES: Ilie Bolojan lehet a befutó 
2012. május 31. – Krónika 

Jelentős fölénnyel nyerheti a váradi helyhatósági választást Ilie Bolojan jelenlegi 

polgármester – derül ki a Digi24 országos hírcsatorna által az IRES-től megrendelt 

reprezentatív felmérésből. Az adatok szerint az USL jelöltjében a váradiak 72 százaléka 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/resicabanyan_az_ovodai_karavan.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/borboly-nem-vagyunk-utolsok
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nacionalista_es_xenofob_megnyilvanulasok_vajdahunyadon.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64000
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64022
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bízik. Cseke Attila esetében ez az arány 24 százalékos, harmadik a sorban Mihai Groza 

demokrata párti jelölt 16 százalékkal. 

 

Nem háborús bűnös, de náci 
2012. május 31. - Szőcs Levente - Népszabadság 

A washingtoni Holokauszt Múzeum nemzetközi levéltárak programjának igazgatója 

nyilatkozott a Népszabadságnak Nyirő József újratemetésével kapcsolatban. Szerinte a 

kormányzat által végrehajtott sorozatba illeszkedik, amely a Horthy Miklóshoz hasonló 

„kultúremberek” rehabilitálását célozza. Kiemelte, hogy bár Nyirőt nem ítélték el, náci 

eszméket vallott és hirdetett, valamint részt vett a Szálasi vezette törvényhozó munkában. 

 

 

Híd-MKP – még a nyári szünet előtt újabb forduló 
2012. május 30. – Új Szó 

Még a nyári szabadságolás előtt újra kezdeményezni fogja Bugár Béla, hogy 

tárgyalóasztalhoz üljön az MKP és a Híd. Erről Bugár Béla, a Híd elnöke beszélt az MKP-

val folytatott egyeztetést követő sajtóértekezletén. 

 

Nevet változtat az MKP 
2012. május 30. – TASR, bumm.sk 

„A jelenlegi nevünk, a Magyar Koalíció Pártja abban az időben lett elfogadva, mikor három 

magyar párt egybeolvadt. Most már senkivel nem vagyunk koalícióban, egy ilyen névnek 

nincs sok értelme, a forma nem mutatja a tartalmat” – mondta Berényi József azzal 

kapcsolatban, hogy az MKP várhatóan szeptember 22-én nevet fog változtatni. 

 

Berényi: az autonómia csökkentheti az asszimilációt 
2012. május 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha Szlovákiában meghonosodnának bizonyos autonómiaformák, az a magyar kisebbség 

megerősödéséhez vezethetne Berényi József szerint. Az MKP elnöke szerint lényeges, hogy 

sikerüljön megtalálni az önrendelkezési modellek közül azt, amelyik Szlovákiában a 

legelfogadhatóbb. Ez szerinte azért időszerű, mert a felvidéki magyarság utóbbi két 

évtizedben tapasztalt lélekszám-fogyatkozását orvosolni kell. 

 

Slota: Megmondtam, Berényi autonómiát akar! 
2012. május 30. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS vezére szerint Berényi József az autonómia különféle formáinak 

szorgalmazásával Dél-Szlovákia elszakadását készíti elő. Slota nem hisz abban, hogy van 

„ártatlan” autonómia-forma. „Noha Berényi az ellenkezőjét állítja, minden átlagembernek 
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világos, hogy az autonómia bármely formája a terület Szlovákiától való folyamatos 

elszakadását eredményezné” – mondta Slota. 

 

Arany János-díjjal tüntették ki a kassai Szabó Pál fizikust 
2012. május 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A magyar tudományosság külhoni előmozdításáért nyolc határon túli magyar tudományos 

dolgozónak nyújtották át nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémián az Arany János-

díjat, köztük a kassai Szabó Pál fizikusnak. A felvidéki díjazott a Szlovák Tudományos 

Akadémia Kassai Kísérleti Fizikai Kutatóintézetének tudományos igazgató-helyettese. 

 

Ftáčnik nem akar Szlovákiában Esterházy-szobrokat 
2012. május 30. – TASR, hirek.sk 

Milan Ftáčnik, Pozsony polgármestere tarthatatlannak ítéli, hogy a fasiszta szlovák állam 

politikusainak mellszobrai még mindig állnak. Ha a társadalom nem rendelkezik 

megfelelő eszközökkel, hogy megakadályozza a háborús szlovák állam politikusait éltető 

mellszobrok létét, a kormány és a parlament köteles ilyen eszközöket teremteni - mondta a 

Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetségének (SZPB) kongresszusa után a 

főpolgármester. Ftáčnik Ferdinand Ďurčanský rajeci, illetve Esterházy János kassai 

szobrára hivatkozott. 

 

Megvolt 
2012. május 31. – Kocur László – Új Szó 

A Híd és az MKP tárgyalása kapcsán az Új Szó kommentárja leszögezi: „Nem árt, ha 

emlékeztetjük mindkét felet az irányszámra: 458 467, ami négy év múlva még kevesebb 

lesz. A pártszakadás minden legitimitásával együtt felesleges volt, és az abban élenjáró 

politikusok egója mellett a legnagyobb vesztese a felvidéki magyar érdekképviselet lett. 

Akik ezt valóban szívügyüknek érzik, azoknak most nem ártana az önérdek háttérbe 

szorításával megkeresni az együttműködés lehetőségeit.” 

 

Mindent visz a kisebbségi biztos 
2012. május 31. – Új Szó 

Hivatala lesz, és ellenőrizni fogja a kisebbségi nyelvhasználati törvény betartását. A 

kisebbségekért és a polgári társadalomért felelős kormánybiztossal kapcsolatban szerdán 

szinte minden eldőlt, Bugár Béla a reggeli órákban egyeztetett a kormányhivatal 

illetékeseivel. A volt kisebbségi miniszterelnök-helyettes jogköreinek szétosztásáról 

rendelkező hatásköri törvény állítólag ma kerül a kormány elé. 
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Keresik a harmadik koalíciós partnert  
2012. május 31. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Csupán négy napjuk maradt a pártoknak, hogy bejelentsék, képesek-e többséget alkotva 

megalakítani az új kormányt. Ennek érdekében a Demokrata Párt szerdán főbizottsági 

ülést hívott össze, amelyen a lehetséges harmadik koalíciós jelöltről vitázott. Az eddig 

megbeszéltek szerint a DP a Szerbiai Szocialista Párt köré tömörülő koalícióval kívánja 

megalapítani az új kormányt. 

 

Nemzeti indíttatású volt-e a muzslyai támadás?  
2012. május 31. – Kecskés István – Magyar Szó 

A nagybecskereki rendőrség szerdán közölte, hogy verekedésben okozott súlyos testi 

sérülés gyanúja miatt letartóztatták D.A.-t, valamint négy kiskorút, nagybecskereki 

lakosokat, és bűnvádi feljelentést tettek ellenük. Azzal gyanúsítják őket, hogy május 26-án 

a muzslyai helyi közösség épülete melletti parkban arcukat eltakarva, hátulról 

megtámadtak hat fiatalt, akik közül egyiküknek súlyos, egy másiknak pedig könnyebb testi 

sérülést okoztak. A Magyar Szó értesülései szerint az áldozatok muzslyai magyarok, a 

támadók pedig „Napad!” csatakiáltással rontottak rá a fiatalokra. A nemzeti indíttatás 

gyanújára utalhat a tény, hogy a rendőrségi közleményt elküldték Egeresi Sándornak, a 

Tartományi Képviselőház elnökének is. 

 

Harmadik esély a DP jelöltjének  
2012. május 31. – Magyar Szó 

Május 20-án a tartományi egyéni parlamenti választások második körében Csóka 

községben mindössze négy szavazattal a VMSZ színeiben induló Kormányos László nyert, 

megelőzve Predrag Mijić (DP) eddigi tartományi képviselőt. A Demokrata Párt helyi 

szervezete nem tudta elfogadni a vereséget és elérte, hogy Tiszaszentmiklóson a vélt vagy 

valós szabálytalanságok miatt június 3-án megismételjék a szavazást. 

 

A nyelvhasználat mérföldköve  
2012. május 31. – Magyar Szó 

Orosz János magyar–szerb, szerb–magyar jogi és közigazgatási szótárát mutatták be 

szerdán a Magyar Szó székházának tanácstermében. A szótár kiadását a Bethlen Gábor 

Alap és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. 

 

A MEP értékelése a vajdasági magyar pártok választási szerepléséről 
2012. május 30. – Vajdaság Ma 

A nemrégiben alakult hatodik vajdasági magyar párt, a Magyar Egység Párt (MEP) 

közleményben elemezte a szerbiai, vajdasági és helyhatósági választásokat, illetve a 

magyar pártok szereplését a megméretésen. Az új politikai formáció nem vett részt a 

választásokon, a pártot a kampány idején vették fel a politikai pártok jegyzékébe. Az 
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alakuló ülést április 29-én tartották, amelyen a szervezet elnökévé Szmieskó Zoltánt 

választották. 

 

Figyelik Nikolicsot 
2012. május 31. - Sebestyén Imre - Magyar Nemzet 

Felgyorsultak a szerb kormányalakítási erőfeszítések és előreláthatólag már júniusban 

feláll az új szerb koalíció kabinet. Egyesek szerint a kormánykoalíció gerincét a Demokrata 

Párt és a Szerb Szocialista Párt, valamint a velük tartó kisebb szövetséges pártok fogják 

alkotni. Elemzők figyelik folyamatosan Nikolics nyilatkozatait, hogy folytatódik-e a 

nemzetközi elvárásoknak megfelelő „szalonképes” jobboldali arculatváltás. Pásztor István 

a VMSZ elnöke elmondta, hogy bár nem kereste őket még meg senki, minden bizonnyal 

folytatják az együttműködést a Demokrata Párttal. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. május 31-i számában olvasható.) 

 

Kárpát-medencei magyar iskolatalálkozó az erdélyi Etéden 
2012. május 30. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A XIII. Kárpát-medencei Magyar Iskolatalálkozó keretében május 23–27. között 

kárpátaljai, felvidéki, vajdasági, anyaországi és természetesen a hazai tanulók és nevelőik 

találkoztak az erdélyi Etéden. 

 

„Nem szabad elmulasztani a reformokat” 
2012. május 30. – Népújság 

Hétfőn este Göncz László nemzetiségi képviselő a dobronaki művelődési házban 

megtartott képviselői fórumon elsősorban Szlovénia általános válságos helyzetéről osztotta 

meg a véleményét a résztvevőkkel. A képviselő a beszélgetés kezdetén kifejtette, az előző 

mandátumban már hagyományossá vált, a képviselő és a választók közötti kapcsolattartást 

szolgáló rendezvények a jelenlegi mandátumban is folytatódnak, sőt az igények felmérése 

alapján ennek újabb formáit is bevezette. 

 

A magyarokat gyalázó levelek íróját le kell állítani! 
2012. május 30. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén kormány muravidéki látogatása keretében Janez Janša miniszterelnök és Vinko 

Gorenak belügyminiszter Moravske Toplicen találkozott a magyar nemzetiség 

képviselőivel.  
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A kétnyelvű oktatásért Bécsben 
2012. május 30. – Volksgruppen 

Az osztrák népcsoport törvény tervezett módosításáról volt szó az Országgyűlés Nemzeti 

összetartozás bizottsága ülésén, ahol az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége a 

bécsi magyar iskola létrehozásához kért segítséget. 
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