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Biztosítani kell, hogy félelem nélkül használhassák a magyar nyelvet 
2012. június 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Répás Zsuzsanna szerint a magyar állam feladata, hogy a külhoni magyar közösségekkel 

együttműködésben elérje, mindenki tökéletesen elsajátíthassa anyanyelvét, félelem nélkül 

használhassa, és ne kelljen feladnia. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet „Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-

medencében” címmel rendezett szimpóziumán rámutatott: kiemelt nemzetpolitikai cél, 

hogy a külhoni magyarságot, a kisebbségeket valamilyen módon a „magyar anyanyelvű 

színterekhez kössék”. 

 

Már 280 ezren igényelték a magyar állampolgárságot 
2012. június 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Semjén Zsolt szerint az egyetemes magyarság összetartozását szimbolizálja, üzenetértékű, 

s nemzetpolitikailag is fontos, hogy Fonyódon tanulhatott és sportolhatott 51 kárpátaljai 

magyar diák. Tartalommal tölti meg azt a törekvést, amelynek eredményeként a nemzet 

egyesítése érdekében állampolgársághoz juttatják a határon túli magyarokat, és erősíteni 

kívánják a kulturális identitásukat. A miniszterelnök-helyettes erről pénteken beszélt a 

településen, a Niké Sportegyesület kezdeményezésére 2011 óta ott tanuló Kárpát-medencei 

magyar diákok évzáró sportgáláján. 

 

Exit-pollok: Kolozsváron Nicoară, Marosvásárhelyen Dorin Florea nyert 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Új Magyar Szó, szabadság 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Négy exit-poll felmérésből háromnak az eredményei azt mutatják, hogy Kolozsváron 

Marius Nicoară (USL) nyerte a polgármester-választást, a második helyen Emil Boc (PDL) 

végzett. A kolozsvári önkormányzati testületben sorrendben az USL, a PDL és az RMDSZ 

szerezte a legtöbb mandátumot. Marosvásárhelyen egyértelműen Dorin Florea jelenlegi 

polgármester jutott mandátumhoz, Frunda György a második lett. Marosvásárhelyen a 

városi tanácsban a Floreát támogató Marosért Szövetség és az RMDSZ egyenlő eredményt 

ért el az exit-poll szerint. 

 

Kié lehet Erdély? 
2012. június 8. – Silye Lóránd – manna.ro 

Silye Lóránd szerint „Mondjuk ki hát, mit érzékelhetett egy mezei értelmiségi az egész 

kampányból: félretájékoztatást, a másik fél lejáratását, sokszor olyan személyek részéről, 

akik négy évvel ezelőtt még más magyar párt jelöltjeként szereztek 1-2 százalékot és 

kirekesztettséget.” 
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http://mno.hu/belfold/biztositani-kell-hogy-felelem-nelkul-hasznalhassak-a-magyar-nyelvet-1081994
http://mno.hu/belfold/mar-280-ezren-igenyeltek-a-magyar-allampolgarsagot-1082108
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64312
http://manna.ro/velemeny/kie-lehet-erdely-2012-06-08.html
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Markó: ma is van egy lappangó nacionalizmus Romániában 
2012. június 9. – Erdély Ma, hirado.hu 

Markó Béla a Közbeszédben elmondta: „egyesek úgy érzik, hogy gyengék vagyunk, hogy 

megosztottak vagyunk, s nincsen erőnk egységesen szembefordulni a magyarellenes 

támadásokkal szemben”. Az RMDSZ-es politikus szerint ma is van egy lappangó 

nacionalizmus Romániában, amelyet bármelyik pillanatban lángra lehet lobbantani. 

 

Megvertek egy RMDSZ-alkalmazottat Kolozsváron 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Két román fiatalember brutálisan bántalmazta az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 

egyik alkalmazottját – közölte a szövetség. A közlemény szerint az incidens vasárnap 

délután történt Kolozsvár főterén, ahol két román fiatalember egy fiatal lányt – az RMDSZ 

Kolozs megyei szervezetének egyik alkalmazottját – azért bántalmazott, mert magyar 

nyelven beszélt. 

 

Tanítóképző a PKE-n, mesteri a Sapientián 
2012. június 10. – Krónika 

Csaknem egy évtized kiesés után ismét lesz magyar nyelvű felsőfokú tanítóképzés 

Nagyváradon. A Partiumi Keresztény Egyetem ősztől indítja tanítóképző szakát, amelyen 

magyarországi oktatók, illetve a Babe.–Bolyai Tudományegyetem tanárai tanítanak. A 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az alapképzés bővítése helyett a mesteri 

képzés erősítésére fekteti a hangsúlyt, közölte Tonk Márton, a kolozsvári kar dékánja. 

 

Kampánycsend 
2012. június 10. – Székely Ervin – Új Magyar Szó 

Székely Ervin a választások kapcsán megjegyezte: „a magyar parlament elnöke az MPP-

nek kampányolt (kövér ajándékkal lepve meg a román nacionalistákat), míg az aranyszájú 

Deutsch Tamás és Németh Zsolt az EMNP-nek korteskedtek az előbbi ellenében. Ki érti 

ezt? Úgy látszik, hogy Budapestnek mindegy, csak az RMDSZ kapjon kevesebb 

támogatottságot, és attól mindjárt javul a nemzeti együttműködés. Ilyen mérvű és ennyire 

megosztó magyarországi kormányzati beavatkozásra az erdélyi magyar érdekképviseletek 

versenyébe még nem volt példa az elmúlt huszonkét évben”. 

 

Tőkés László: a rendszerváltozást tovább kell folytatni 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke vasárnap délben adta le a voksát a 

nagyváradi Kórház utcai vérközpontban. Tőkés hangsúlyozta: a rendszerváltozást tovább 

kell folytatni, erre vállalkozik az Erdélyi Magyar Néppárt. Pártegység helyett nemzeti 

egységre van szükség. Eddig a totalitárius típusú egypártrendszer lehetetlenné tette a 

választást, az erdélyi magyaroknak csak szavazniuk lehetett. Most már adott a választás 

lehetősége is. 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120151&cim=marko_ma_is_van_egy_lappango_nacionalizmus_romaniaban_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64310
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=64314
http://maszol.ro/velemeny/kampanycsend_2012_06_11.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64302
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Toró T. Tibor: minden magyar szavazat az új egységet erősíti 
2012. június 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnöke Temesváron „az új 

egységre” szavazott. Toró elmondta: az erdélyi magyar politikában új egységre van 

szükség, ő pedig erre pecsételt, hiszen minden magyar pártra adott szavazat az új egységet 

erősíti. 

 

Markó Béla: egységet várok a magyar szavazóktól 
2012. június 10. – transindex.ro 

“Rendkívül fontos számunkra, hogy egységes magyar képviseletet teremtsünk meg a 

mostani választásokon, ez kulcskérdés a jövő szempontjából” – jelentette ki Markó Béla 

szenátor vasárnap Marosszentkirályon. 

 

Újabb lépés a komáromi vasútállomás magyar felirataiért 
2012. május 8. – bumm.sk 

A Fontos vagy! mozgalom újabb levélben kéri a komáromi pályaudvar feliratainak 

kétnyelvűsítését. Most a személyszállításért felelős ZSSK vasúttársaságnak írt levelet a 

mozgalom vezetője, kérve, a szlovák mellett magyarul is írják ki az információkat. 

 

Gombaszögi Nyári Tábor, a szlovákiai magyar tábor 
2012. május 8. – bumm.sk, Új Szó Online 

Közélet, zene, tudományok és jó hangulat egy helyen - mindez július 10. és 15. között a 

Gombaszögi Nyári Táborban, Krasznahorkán. A már hagyományosnak tekinthető nyári 

program küldetése egy szlovákiai magyar találkozóhely megteremtése. 

 

Miroslav Lajcák: Ne tévesszük össze az okot az okozattal 
2012. június 8. – Szilvássy Lajos – Népszabadság 

Miroslav Lajcák szerint sokkal jobbak a szlovák–magyar kapcsolatok annál, mint ahogy 

azt a legtöbb média sugallja. A pozsonyi külügyminiszter a Népszabadságnak adott 

interjújában kifejtette: a két szomszédos ország közti vitás kérdéseket leginkább 

diplomáciai csatornákon, párbeszéddel lehet megoldani. Ez érvényes a kettős 

állampolgársággal kapcsolatos nézeteltérésekre is. 

 

Esterházyra emlékeztek Morvaországban 
2012. június 9. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai magyarság két világháború közötti vezető politikusára 

emlékeztek szombaton a morvaországi Mírovban csehországi magyarok. Az idén immár 

15. alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok 

Szövetsége, valamint a helyi önkormányzat rendezte közösen. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64303
http://itthon.transindex.ro/?hir=29409
http://www.bumm.sk/69622/ujabb-lepes-a-komaromi-vasutallomas-magyar-felirataiert.html
http://www.bumm.sk/69606/gombaszogi-nyari-tabor-a-szlovakiai-magyar-tabor.html
http://nol.hu/lap/vilag/20120608-_ne_tevesszuk_ossze_az_okot_az_okozattal_
http://www.bumm.sk/69665/esterhazyra-emlekeztek-morvaorszagban.html
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Ki a magyar? 
2012. június 9. – Öllös László – Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az Új Szóval együttműködve vitát kezdeményezett a 

szlovákiai népszámlás eredményeiről és a szlovákiai magyarok jövőjét érintő kitörési 

lehetőségekről. Ezúttal Öllös László írását közölte az Új Szó szombati száma. 

 

Elkezdődött Ivan Gašparovič magyarországi látogatásának előkészítése 
2012. június 10. – SITA, hirek.sk, Új Szó 

Ivan Gašparovič államfőként még nem tett hivatalos látogatást Magyarországon. Ezen 

változtathat az a meghívás, amelyet Martonyi János magyar külügyminiszter tolmácsolt a 

szlovák köztársasági elnöknek szlovák kollégája, Miroslav Lajčák közvetítésével. 

 

Túl a pátyolgatáson és a leszlovákozáson 
2012. június 10. – Tompos Ádám – Magyar Nemzet Online 

Galán Angélával, a személyes hangvételű Szlovákmagyarok című dokumentumfilm 

Gundel- és Junior Prima díjas rendezőjével készült interjút közölt a Magyar Nemzet. 

 

Két világ 
2012. június 10. – Csáky Pál – Felvidék Ma 

„A szlovákiai magyar közélet figyelmét a közelmúltban az a hír keltette fel, amely szerint 

leült egy tisztázó beszélgetésre az MKP és a Most-Híd képviselete. A hír vegyes 

visszhangokat váltott ki a szlovákiai magyar társadalomban. Az emberek egy része 

pozitívan fogadta az információt. Sokan a magyar egység újrateremtése felé tett lépésnek 

fogták fel azt. Ez napjainkban túlzó és nem reális álláspont.” 

 

Egeresi: nem leszek elnök 
2012. június 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház leköszönő elnöke azt nyilatkozta, „egészen 

biztos”, hogy nem marad ezen a tisztségen a tartományi parlament következő megbízatási 

időszakában. Hozzátette, a VMSZ szeretné megtartani a tartományi képviselőház elnöki 

pozícióját. 

 

Hétfőre hívták össze a tartományi képviselőház ülését 
2012. június 9. – Vajdaság Ma 

Miután a Tartományi Választási Bizottság (PIK) pénteken megerősítette a választások 

végleges eredményét, megteremtődtek a jogi feltételek az új összetételű tartományi 

képviselőház alakuló ülésének összehívásához. 
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http://ujszo.com/online/kultura/2012/06/09/ki-a-magyar
http://www.hirek.sk/belfold/20120610142409/Elkezdodott-Ivan-Gasparovic-magyarorszagi-latogatasanak-elokeszitese.html
http://mno.hu/interju/tul-a-patyolgatason-es-a-leszlovakozason-1082400
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/34320-csaky-pal-ket-vilag
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13633/Egeresi-nem-leszek-elnok.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13636/Hetfore-hivtak-ossze-a-tartomanyi-kepviselohaz-uleset.html
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Pásztor: egy DS-SPS-LDP kormány a reális 
2012. június 9. – Vajdaság Ma 

Az egyetlen reális lehetőség az, hogy az új köztársasági kormányt a Demokrata Párt (DS), a 

Szerb Szocialista Párt (SPS) és a Liberális Demokrata Párt alakítsa meg, véli Pásztor 

István, a VMSZ elnöke. Pásztor szerint Szerbia egy hosszantartó politikai instabilitás 

időszakába léphet, amennyiben nem a DS és a vele tárgyaló pártok alakítanak kormányt. 

 

„Több polgármesterünk lehet, mint eddig volt” 
2012. június 9. – Kabók Erika – Magyar Szó 

Több szempontból is emlékezetes marad az idei választás. De talán a legbotrányosabb, 

hogy a választásokat megelőzően, és azok ideje alatt szavazatokat vásároltak pénzért meg 

élelmiszercsomagért. Azután gond volt a szavazatszámlálással, illetve a szavazócédulákkal. 

Még mindig nem zárult le az igazságügyi eljárás a szavazatlopásokkal kapcsolatos 

feljelentések ügyében. Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével a választási tapasztalatokról, 

illetve a párt várható pozíciójáról beszélgetett a Magyar Szó.  

 

„Csak” a magyar pártok maradtak ki 
2012. június 9. – Magyar Szó 

Magyarkanizsán a VMSZ szerezte a legtöbb szavazatot a helyhatósági választáson, 11 

képviselőjével várhatóan mégis ellenzéki szerep jut neki az új önkormányzatban. Koalíciós 

megállapodást kötött ugyanis négy szervezet, s ennek eredményeként 17 képviselővel 

többséget alkotnak a 29 tagú községi képviselő-testületben. A megállapodást a Demokrata 

Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, az Eljött az ébredés ideje nevű, főként 

vállalkozókat tömörítő szervezet, együtt a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Bacskulin 

István vezette Válassz utat! tömörülés írta alá. A VMSZ mellett a Magyar Remény 

Mozgalom kerül ellenzékbe egy képviselőjével. 

 

Megvan a többség 
2012. június 9. – Pannon RTV 

A Demokrata Pártnak és a Szerbiai Szocialista Pártnak a Liberális Demokrata Párt és a 

Szerbia Egyesült Régiói tömörülés nélkül is megvan a parlamenti többsége – írja a Press 

napilap. A koalíció ugyanis a nemzeti közösségek pártjaival, a Szerb Megújhodási 

Mozgalommal és a Maja Gojković vezette Néppárttal 126 képviselővel rendelkezne a 250 

fős szerb parlamentben. 

 

KMTT-évértékelő 
2012. június 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Baráti hangulatban értékelték az elmúlt időszak tevékenységét a Kárpátaljai Magyar 

Tudományos Társaság (KMTT) ungvári ülésén. A Hungarológiai Központban gyűltek 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-06-09_Tobb_polgarmesterunk_lehet_mint_eddig_volt.xhtml
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-06-09_Csak_a_magyar_partok_maradtak_ki.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=8733
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9612
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egybe a kutatók, hogy megújítsák a szervezet elnökségét, valamint megválasszák az 

elnököt a következő három évre. Ezt a tisztséget, egyhangú szavazás alapján, a 

továbbiakban is Lizanec Péter tölti be. 

 

Lehet Más a Politika Lendván 
2012. június 8. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Országgyűlés Lehet Más a Politika pártja küldöttségének a határon túli 

magyarokhoz vezető útja pénteken Lendvára vezetett. A párttagok az itt élő magyarok 

helyzetével ismerkedtek meg, majd megtekintették a nemzetiségi intézményeket. 
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