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Toró: százezer szavazót mozgósított, mintegy 250 tanácsosi mandátumot 
szerzett az EMNP 
2012. június 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mintegy százezer magyar szavazót késztetett politikai 

aktivitásra a vasárnapi önkormányzati választásokon, és több mint 225 önkormányzati 

képviselői és két polgármesteri mandátumot szerzett – jelentette ki a választási 

eredményeket értékelő sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor, a párt elnöke. 

 

Kelemen Hunor: az MPP és az EMNP elriasztotta az embereket az urnáktól 
2012. június 11. – Krónika, transindex.ro, manna.ro, Új Magyar Szó, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Népszabadság 

Az RMDSZ mind a 2008-as eredményeihez képest, mind a másik két magyar párthoz 

képest megnyerte az önkormányzati választásokat - jelentette ki hétfőn Kelemen Hunor, a 

szövetség elnöke. Kelemen Hunor úgy vélekedett, hogy az EMNP nem mobilizálta a 

választókat, és sok helyen kárt okozott a magyar közösségnek. Mint mondta, az idén 

nagyobb volt a részvétel, mint 2008-ban, ám a magyar emberek részvétele alacsonyabb 

volt, mint a románoké. 

 

A kisebbségi minimumról egyeztet az MKP és a Híd a jövő héten 
2012. június 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kezdeményezésére kialakítandó „kisebbségi 

minimumról” egyeztet a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Most-Híd jövő hétfőn 

Pozsonyban. A „kisebbségi minimum” egy olyan készülőben lévő alapelvrendszer, amely a 

szlovákiai magyarság legfontosabb törekvéseit összegzi az ahhoz csatlakozó politikai és 

társadalmi szervezetek számára. 

 

Magyar kisebbségi témákkal is foglalkoztak az EP-plenáris ülésén 
2012. június 11. – MTI 

Határon túli magyar képviselők kisebbségi témákban emeltek szót az Európai Parlament 

strasbourgi plenáris ülésén hétfőn, a napirenden kívüli, úgynevezett egyperces 

felszólalások sorában. Mészáros Alajos (MKP) sürgette, hogy az Európai Bizottság 

vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a történelmi kisebbségek egyenlő mértékben 

élvezzék kollektív jogaik védelmét az egyes tagállamokban. Bauer Edit (MKP) Malina 

Hedvig ügyére hívta fel a képviselők figyelmét. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64365
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64365
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64361
http://www.bumm.sk/69731/a-kisebbsegi-minimumrol-egyeztet-az-mkp-es-a-hid-a-jovo-heten.html
http://www.bumm.sk/69746/magyar-kisebbsegi-temakkal-is-foglalkoztak-az-ep-plenaris-ulesen.html
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Mérsékelt RMDSZ siker 
2012. június 11. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Ami az RMDSZ-t illeti, a vasárnapi választások valamivel jobb eredményt hoztak, mint 4 

éve. Nem látványos az előrelépés, de a 3 helyi tanácsosi hely megtartása mellett a negyedik 

is bejött. Déván megtartották az egy tanácsosi tisztséget (Pogocsán Ferdinánd), 

Vajdahunyadon is a kettőt (Babos Aranka és Ferenczi István), viszont 4 év után 

visszakerültek a lupényi helyi tanácsba. 

 

Toró: a magyarság távolmaradása az RMDSZ megosztó jelöltjeinek 
köszönhető 
2012. június 11. – transindex.ro 

Megosztó jelölteknek köszönhető a magyarság távolmaradása egyes városokban – 

jelentette ki Toró T. Tibor. Az EMNP-elnök kiemelte Frunda Györgyöt, illetve a 

marosvásárhelyi helyzetet, ahol a magyarság részvétele számottevően alacsonyabb volt az 

átlagnál. Toró értékelése szerint Marosvásárhely az RMDSZ csúfos veresége. Hozzátette, a 

kialakult helyzetben az EMNP-nek is van némi felelőssége, azonban jóval kevesebb. 

 

Szász Jenő: az erdélyi magyar jobboldalnak össze kellett volna fognia az 
RMDSZ-szel szemben 
2012. június 11. – transindex.ro 

Az erdélyi magyar jobboldal csak összefogással állíthatott volna sikeresen nemzeti 

alternatívát az RMDSZ-szel szemben - vonta le a következtetést Szász Jenő, az MPP 

elnöke. “Számomra már nem elégtétel, hogy rávertünk az Erdélyi Magyar Néppártra, hogy 

gyakorlatilag kullog a néppárt az erdélyi szervezetek sorában. Azáltal, hogy megosztották a 

jobboldalt, azt látom, hogy közösen sem tudunk olyan eredményeket felmutatni, mint 

ezelőtt négy évvel az MPP egymagában” - mondta Szász Jenő. 

 

Papírforma Erdélyben 
2012. június 12. – Szentesi Zöldi László – Magyar Hírlap 

„Az a tény, hogy az RMDSZ vasárnap hatalmas fölénnyel utasította maga mögé magyar 

riválisait, cseppet sem meglepő. Még csak nem is fejlemény – papírforma. Akik azt 

gondolták, hogy a két polgári-jobboldali párt, Szász Jenő MPP-je és a Toró-féle EMNP 

néhány hét alatt lefaragja két évtizedes hátrányát, alaposan tévedtek. Egyik alakulat sem 

ismeri annyira a bukaresti hatalmi praktikákat, mint az RMDSZ, sem pénzük, sem 

hátterük, sem társadalmi beágyazottságuk nem olyan, mint a Kelemen Hunor vezette 

érdek-képviseleti szervezetnek.” 

 

RMDSZ-erődemonstráció Erdélyben 
2012. június 12. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Eltérően értékelik a romániai magyar pártok a vasárnapi önkormányzati választások 

eredményeit. Az RMDSZ győzelemről beszél, a néppárt mostantól új politikai erőként 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/mersekelt_rmdsz_siker.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=29607
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29608
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/papirforma_erdelyben.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/rmdszerodemonstracio_erdelyben.html
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határozza meg magát, míg a szakértők a jobboldal megosztottságát kifogásolják. Az 

eredmények szerint RMDSZ 184-ről 203-ra növelte polgármestereinek számát, viszont az 

EMNP és az MPP együtt gyűjtött annyi szavazatot, amennyit négy évvel ezelőtt az MPP 

kapott. Ugyanakkor nem lesz magyar polgármestere több olyan erdélyi településnek, így 

Szatmárnémetinek, Szászrégennek, Zsombolyának, ahol többségben élnek a románok, de 

eddig RMDSZ-es magyar volt a városvezető. Székelyföldön viszont az RMDSZ jobb 

eredményeket ért el, mint négy évvel ezelőtt. 

 

Megnyerte a magyar–magyar versenyt az RMDSZ, országszerte tarolt a 
román USL 
2012. június 12. – Krónika, Új Magyar Szó 

A nem végleges adatok szerint az RMDSZ-nek sikerült kétszáz fölé növelnie 

polgármestereinek számát és megőriznie több mint kétezer települési és megyei tanácsosi 

mandátumát a helyhatósági választáson, amelyen az MPP 9 polgármesteri posztot, míg az 

EMNP 2 elöljárói széket és mintegy 225 képviselői tisztséget szerzett. 

 

Erdély a második kudarc 
2012. június 12. - Dési András - Népszabadság 

Az Orbán-kormány meghatározó politikusai próbáltak beleszólni a határon túli magyarság 

ügyébe mind Szlovákiában, mind Romániában, azonban a két ország választási 

eredményeit tekintve nem sok sikerrel. Felmerül a kérdés, hogy az őszi romániai 

parlamenti választásokra előretekintve milyen következtetéseket von le a kormány. Szabó 

Vilmos a MSZP képviselője szerint a megosztottságra való törekvés negatív 

következménnyel járhat és egyre többen ábrándulnak ki a politikából és még kevesebben 

mennek el majd szavazni. 

 

Berényi: Az MKP garanciát akar 
2012. június 11. – hirek.sk 

Berényi József, az MKP elnöke szerint a Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd 

kapcsolatára rányomja bélyegét a magyar választókért folyó harc. Az MKP elnöke nyíltan 

beszél arról, hogy nem bízik a Most-Híd vezetőségében, ennek ellenére elképzelhetőnek 

tartja az együttműködést a kerületi választásokon. 

 

Kvasnica kész bevonulni a kórházba védencével 
2012. június 12. – Vrabec Mária – Új Szó 

Roman Kvasnica, Malina Hedvig ügyvédje kész bevonulni a kórházba védencével, ha a 

bíróság elrendeli Hedvig intézeti megfigyelését. Az ügyvéd levélben figyelmeztette a 

főügyészséget: Hedvig ragaszkodik ahhoz, hogy a kórházban vele lehessenek a gyermekei 

is. 
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http://nol.hu/kulfold/20120612-erdely_a_masodik_kudarc
http://www.hirek.sk/belfold/20120611090838/Berenyi-Az-MKP-garanciat-akar.html
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Füle Nikolićtyal tárgyalt 
2012. június 11. – Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Népszabadság 

Az Európai Unió bátorítja Szerbiát integrációs reformjainak folytatása ügyében, amelyben 

elsősorban látható és fenntartható fejlődést várnak el Koszovóval kapcsolatban az 

országtól – jelentette ki hétfőn Štefan Füle uniós bővítési biztos Belgrádban. Füle, aki 

Tomislav Nikolić államfő beiktatására látogatott el a szerb fővárosba, amin a meghívott 

szomszédos államok (Horvátország, Szlovénia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina) nem 

vettek részt. 

 

Zombor: Várhatólag a demokratáké marad a döntő szó 
2012. június 11. – Vajdaság Ma 

Június 21-én tartja alakuló ülését a zombori városi képviselő-testület. A tanácsnokokat az 

új elnök kinevezéséig e posztot betöltő Siniša Lazić hívta össze. A megbízatások 

megerősítése, a testület új elnökének megválasztása és a testületi titkár kinevezése 

szerepel a javasolt napirenden. 

 

Magyarkanizsa: A VMSZ ellenzékbe szorul 
2012. június 11. – Vajdaság Ma 

Június 14-re hirdették meg a községi képviselő-testület alakuló ülését, a napirendi pontok 

között szerepel a polgármesternek és helyettesének a megválasztása, a képviselő-testület 

elnökének és helyettesének megválasztása, ekkor teszik le a községi képviselők hivatali 

esküjüket és a Községi Tanács tagjait is csütörtökön nevezik ki. 

 

Nyíljon három elsős magyar gimnáziumi osztály! 
2012. június 12. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanác márciusban kérte az oktatási minisztériumtól, hogy a szabadkai 

Svetozar Marković Gimnáziumban a természettudományi-matematikai és a 

társadalomtudományi-nyelvi szak mellett egy általános szak is nyíljon magyar nyelven. A 

minisztérium ezt jóváhagyta. Ám május utolsó napján a minisztérium közzétette a 

javításokat, módosításokat, s ebben már csak két magyar első osztály szerepel a 

gimnáziumban esetében. Az MNT újabb levélben kérte az oktatási minisztertől, hogy 

megnyílhasson a harmadik magyar osztály is. 

 

Szegedre költözött a délvidéki EMI-tábor 
2012. június 12. – Diósi Árpád - Magyar Szó 

Az EMI-tábor magyarkanizsai társszervezője, a Rákóczi Szövetség a rá nehezedő politikai 

nyomás és súlyos hatósági fenyegetések miatt idén nem vállalta a közreműködést, ezt 
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követően pedig a magyarkanizsai önkormányzat megvonta a rendezvénytől a helyszínt – 

olvasható az emitabor.hu oldalán. A rendezvény szervezői a felhívásban továbbá 

megjegyzik, hogy rögtön új táborhely után néztek, de hamar nyilvánvalóvá vált számukra, 

hogy a megfélemlített Délvidéken másutt sincs az EMI-tábornak helye. 

 

Román–ukrán csörte 
2012. június 11. – Kárpáti Igaz Szó 

A román külügyminiszter sérelmezi, hogy az ukrán nyelvtörvény a különleges státuszú 

regionális és kisebbségi nyelvek között megkülönbözteti a román és a moldovai nyelvet. 

Andrei Marga az ukrán parlamentben múlt héten első olvasatban elfogadott nyelvtörvény 

kapcsán kijelentette: „Románia nem fogadja el egy, a romántól különböző moldovai nyelv 

létét”. A miniszter hozzátette: egyetlen román nyelv létezik, amelynek bizonyos régiókban 

különböző nyelvjárásait beszélik. 

 

Huszár állt a hegy fokán… 
2012. június 11. – Kárpáti Igaz Szó 

Lovastúrát szervezett az Árpád-vonal mentén a 2012 elején létrejött Kárpátaljai Megyei 

Ukrán–Magyar Baráti Társaság. Mint azt Vass János Jenő, a társaság alelnöke a Kárpáti 

Igaz Szónak kifejtette, a kezdeményezés célja a két nemzet közti kapcsolatok ápolása, 

javítása. 

 

Felavatták a magyar kisebbségi önkormányzat irodáját 
2012. június 11. – Új Magyar Képes Újság 

Vukovár Város Magyar Kisebbségi Önkormányzata június elsején avathatta fel felújított 

irodahelyiségét. A tatarozásra a város nyújtott támogatást. 

 

Irodalmi délután a nemzeti összetartozás napján 
2012. június 11. – Új Magyar Képes Újság 

A spliti magyarok legutóbb a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartottak 

összejövetelt, amit Nyirő József erdélyi magyar író emlékének szenteltek. 

 

A kormány nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatos határozatai 
2012. június 11. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén kormány legutóbbi ülésén döntést hozott néhány, a magyar és az olasz őshonos 

nemzeti közösségeket érintő kérdésben. Többek közt az országgyűlés Nemzetiségi 

Bizottságának határozataira is választ adott 
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Magyar-osztrák kormányfői találkozó 
2012. június 11. – Volksgruppen 

Bécsbe látogat Orbán Viktor miniszterelnök június 12-én. A magyar miniszterelnök egy 

kulturális rendezvényen találkozik Werner Faymann kancellárral. 
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