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Az EMNP még bízik az összefogásban az RMDSZ-szel 
2012. április 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Visszautasítja Kelemen Hunor, „Lenin és Ceauşescu méltó utódjának” hadüzenetét az 

Erdélyi Magyar Néppárt – jelentette ki hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján Toró T. 

Tibor, az EMNP elnöke. Az EMNP és az EMNT hétfőn Nagyváradon tartott közös 

elnökségi ülést. 

 

Chmel: sokkolt a Smer elképzelése 
2012. április 2. – bumm.sk, hirek.sk 

Valósággal sokkolt az önmagát szociáldemokratának nevező Smer-SD kormányalakítással 

megbízott elnökének az elképzelése, miszerint megszűnik az emberi jogi és kisebbségügyi 

miniszterelnök-helyettes posztja és maga a hivatal is - jelentette ki Rudolf Chmel, a 

tisztség eddigi betöltője. Chmel szerint Robert Fico pártja ezzel a háttérbe szorítana olyan 

fontos társadalmi problémaköröket, mint az emberi jogok és a kisebbségek helyzete. 

 

Tőkés: Nem csoda, hogy nehézkes a volt besúgók elleni fellépés 
2012. április 2. – Erdély Ma, hirado.hu 

Tőkés László szerint, ahogyan Trianon mai napig is él a következményei által, ugyanúgy a 

titkosszolgálati múlt hat a társadalom és azon belül az egyház mai életére is. A 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke erről Budapesten, a Terror 

Házában beszélt, ahol Molnár János és Szabó Gyula egyházi témájú könyveit mutatták be. 

 

Kelemen Hunor: a MOGYE-ről szóló határozattervezet módosult a vita után 
2012. április 2. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szerint a MOGYE-ről szóló kormányhatározat eredeti tervezetén 

módosítottak a közvitát követően, de a Szövetség elégedett azzal a változattal, amelyet 

elfogadtak, mert szándéka az volt, hogy jöjjön létre a multikulturális jelleget biztosító kar. 

 

Nem mondanak le a kisebbségi törvényről 
2012. április 2. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az RMDSZ nem mond le a Kisebbségi Törvényről, de kivárja a kedvező pillanatot, amikor 

kellő parlamenti támogatást szerezhet – nyilatkozta Kelemen Hunor. 

 

Az erdélyi tájházak szövetségének létrehozását sürgeti az RMDSZ 
2012. április 2. – transindex.ro 

A tájházak fontos szerepet töltenek be nemzeti identitásunk megőrzésében és 

továbbadásában – fogalmazott Székely István, az RMDSZ főtitkárhelyettese szombaton, 

március 31-én a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett „Az erdélyi tájházak 

fejlesztésének lehetőségei” című szemináriumon. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62200
http://www.bumm.sk/67050/chmel-sokkolt-a-smer-elkepzelese.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114797&cim=tokes_nem_csoda_hogy_nehezkes_a_volt_besugok_elleni_fellepes_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114767&cim=kelemen_hunor_a_mogye_rol_szolo_hatarozattervezet_modosult_a_vita_utan
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114788&cim=nem_mondanak_le_a_kisebbsegi_torvenyrol
http://itthon.transindex.ro/?hir=28762


 

 

 

 

 

 
3 

Április közepéig megnevezi jelöltjeit az EMNP 
2012. április 2. – Erdély Ma, MTI 

Április közepéig véglegesíti jelöltlistáit a romániai helyhatósági választásokra készülő 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – jelentette be hétfőn Toró T. Tibor pártelnök az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetőivel, Tőkés Lászlóval és Sándor Krisztinával 

közösen tartott nagyváradi sajtótájékoztatón. 

 

Már több ezer pályázat érkezett 
2012. április 2. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

Közel nyolcezer pályázatot kapott már a Szülőföldön magyarul program idei kiírása 

keretében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amely elkezdte az 

adatfeldolgozást is. A magyar tanintézményekbe járó gyerekek szüleinek még egy 

hónapjuk van a pályázatok benyújtására. 

 

Lemondás után 
2012. április 3. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Schmitt utódjának kiválasztásakor nem árt odafigyelni, hogy 

olyan, köztiszteletben álló személyre essen a választás, akinek szerepét nem csupán 

annyiban határozzák meg, hogy kritikátlanul asszisztáljon a kormányoldal döntéseihez”. 

 

Ismét indul a választásokon Nagy András 
2012. április 3. – Szucher Ervin – Krónika 

Harmadik polgármesteri mandátumáért is versenybe száll Nagy András, Szászrégen 

elöljárója. Nyolc évvel ezelőtt, kiélezett harc után, a második fordulóban győzte le nemzeti 

liberális vetélytársát, 2008-ban azonban már az első forduló után magáénak tudhatta a 

polgármesteri széket. Noha az eltelt időszakban Szászrégen magyarsága 29–30 százalékról 

27–28-ra csökkent, az RMDSZ jelöltje bizakodóan néz a júniusi megmérettetés elébe. 

 

MOGYE: enyhülés? 
2012. április 3. – Új Magyar Szó 

Bár nem szerepelt a magyar kar felállítása a MOGYE hétfői szenátusi ülésének 

napirendjén, Leonard Azamfirei ideiglenes rektor az Új Magyar Szó érdeklődésére 

leszögezte: „a törvényt mi teljes mértékben követjük, annak minden részletét tiszteletben 

tartjuk és alkalmazzuk”. 

 

Eckstein indul a kolozsvári polgármesteri tisztségért 
2012. április 3. – Szabadság 

Várhatóan Eckstein-Kovács Péter száll versenybe az RMDSZ Kolozs megyei szervezete 

részéről a kolozsvári polgármesteri tisztségért. Az érdekvédelmi szövetség döntése szerint 

március 27-ig lehetett benyújtani a helyi szervezethez a polgármesteri, illetve a kolozsvári 

tanácsosi tisztségre a jelöléseket. A meghatározott időpontig egyedül Eckstein-Kovács 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/mar-tobb-ezer-palyazat-erkezett
http://maszol.ro/aktualis/mogye_enyhules_2012_04_03.html
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Péter volt szenátor, miniszter és államfői tanácsos jelezte, hogy megpályázná a 

polgármesteri funkciót. 

 

Nyugtalankodik az RMDSZ vezetője 
2012. április 3. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Kelemen Hunor nyilatkozatára reagál Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke. Az RMDSZ elnöke szerinte nyugtalanságáról tesz tanúbizonyságot, amikor az 

EMNP-t bírálja. Toró szerint az RMDSZ a tulajdonának tekint minden magyar embert, ez 

ellen lép fel a Néppárt és minden bizonnyal ez nem tetszik Kelemen Hunornak. 

 

Magyar-szlovák kapcsolatok a filmvásznon 
2012. április 2. – MTI 

Magyar-szlovák kapcsolatok a filmvásznon címmel rendeznek kerekasztal-beszélgetést a 

Pozsonyi Magyar Filmnapok zárórendezvényeként kedden a Pozsonyi Magyar Intézetben 

neves szlovák és magyar rendezők részvételével. A két nemzet közötti kapcsolatok 

vizsgálata mellett a szlovák-magyar filmes együttműködés lesz a másik fő témája az 

estnek. 

 

Inkább Solymost küldik a kultúrába 
2012. április 3. – Veres István – Új Szó 

A Híd Solymos Lászlót jelöli a parlament kulturális és médiabizottságába, a kisebbségi és 

emberjogi bizottságba Bugár Béla pártelnök kerülhet. A párt azért módosította a 

jelöléseket, hogy mindegyik képviselő tagja lehessen az állandó bizottságok 

valamelyikének is, mondta az Új Szónak Solymos László frakcióvezető. František Šebej, a 

Híd független képviselője várhatóan ismét a külügyi bizottság élére kerül. 

 

Pro minoritate 
2012. április 3. – Lovász Attila – Új Szó 

„A szlovákiai lakosság egyelőre még zömében tekintélytisztelő. Lefordítva a legegyszerűbb 

magyar kijelentő mondatra: ha holnaptól Fico a hazai magyarságot társnak, 

állampolgárnak, polgártársnak és lojális adófizetőnek állítja be nyilatkozataiban, a látens 

nacionalizmus térvesztése borítékolható.” 
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5 

IV. Vajdasági Konvenció: Elfogadták a Vajdaság köztársaságra vonatkozó 
határozatot  
2012. április 1. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Annak az új alkotmánymódosítási kezdeményezésnek a megvitatásával foglalkoztak a 

vasárnap megtartott IV. Vajdasági Konvenció résztvevői, mely Vajdaságot Szerbiával 

egyenrangú föderatív egységként, azaz köztársaságként képzeli el a közösen alkotott Szerb 

Szövetségi Köztársaság keretein belül. 

 

Elnököt is választunk? 
2012. április 1. – Magyar Szó 

Kedden vagy szerdán hozza meg a döntést Boris Tadić államfő azzal kapcsolatban, hogy 

május 6-án az általános köztársasági, tartományi és önkormányzati választások mellett sor 

kerül-e az elnökválasztásra is. Amennyiben május 6-án kerül sor az elnökválasztásra, azon 

Pásztor István is jelölteti magát. 

 

Megemlékezés Verbászon 
2012. április 2. – Magyar Szó 

Az 1944/1945-ben ártatlanul lemészárolt helybeli magyar és német nemzetiségű 

áldozatokra emlékeztek szombaton Verbászon. Verbászon 1944-ig, a Vörös Hadsereg 

bejöveteléig majdnem 8 ezer német nemzetiségű polgár élt. Ebből 1500-an maradtak, a 

többiek időben elmenekültek. Azok, akik itt maradtak, biztosak voltak az 

ártatlanságukban, közülük azonban mintegy 700-at legyilkoltak. 

 

Vajdasági Magyar Civil Stratégia tervezetének közvitája 
2012. április 2. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében 2012. március 31-én a magyarkanizsai Városháza 

dísztermében sikerrel került megrendezésre a Vajdasági Magyar Civil Stratégia 

tervezetének vitafóruma. Ezzel azonban a stratégia közvitája valójában csak elkezdődött, 

de nem ért véget, s Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív 

Testületének az elnöke együttműködésre kér fel a minél jobb stratégia elkészítéséhez. 

 

Temerin: A VMDP jelöltjei 
2012. április 2. – Vajdaság Ma 

Ne add el magyarságodat! Temerinben a fenti jelszóval indul választási harcba a VMDP, 

miután a választási bizottságok elfogadták a körzeti szervezet által benyújtott jelöltlistákat. 

 

Emberi jogok: Rosszabb a helyzet, mint 2010-ben 
2012. április 2. – Vajdaság Ma 

A törvényhozás területén történt bizonyos előrelépés ellenére az emberi jogok helyzete 

2011-ben rosszabb volt, mint egy évvel korábban. A Belgrádi Emberi Jogi Központ 

közzétett jelentése szerint ennek legfőbb oka a gazdasági válság és a hatóságok viselkedése. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13278/Temerin-A-VMDP-jeloltjei.html
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Mától iratkozhatnak a leendő elsősök 
2012. április 2. – Vajdaság Ma 

A szerbiai általános iskolákban hétfőn kezdődött a leendő első osztályosok beiratkozása. A 

számítások szerint mintegy 70 ezer kisdiák ül be idén először az iskolapadokba, ami 

ezerrel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Vajdaságban is kevesebb elsőst iratnak majd be, az 

iskolai előkészítőkbe jelenleg 19 188 kisgyerek jár, míg tavaly 682-vel többen voltak. 

 

VMSZ: Egyforma támogatást mindenkinek 
2012. április 3. – Magyar Szó 

A közvállalatokban, közhivatalokban és az önkormányzati tisztségek elosztásában 

részarányos képviselet jár a Nagybecskerek Város területén élő magyarságának, amely az 

összlakosságnak a közel 12 százalékát képezi – hangzott el a Vajdasági Magyar Szövetség 

városi szervezetének hétfői sajtótájékoztatóján 

 

Vasút a terület fejlesztéséért 
2012. április 3. – Magyar Szó 

Az épülőben lévő Ásotthalom–Királyhalom határátkelőnél kezdte egynapos vajdasági 

körútját Ódor Bálint, EU-ügyekért felelős államtitkár-helyettes, majd nemzetközi 

vasútfejlesztési konferencián vett részt. A Pásztor István idegenvezetésével zajló program 

leginkább rendhagyó részeként Ódor kipróbálta a vajdasági specifikumnak számító 

sínbuszt is. A menetrendszerű járattal Hajdújárás és Horgos között utazott. 

 

Németh Zsolt bízik és... vádaskodik 
2012. április 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Annak ellenére, hogy több mint másfél év telt már el azóta, hogy Budapest megfosztotta az 

UMDSZ-t a magyar–magyar kapcsolattartási programok kezelési jogától, s ez idő alatt 

képtelenek voltak bizonyítani a vádakat, az állítólagos vizsgálatot elrendelő Németh Zsolt 

külügyi államtitkár minapi ungvári sajtótájékoztatóján ismét azt mondta: az UMDSZ 

tízezrével adott ki Magyar igazolványt arra illetékteleneknek – írja a Kiszo cikke. 
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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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