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Ülésezett a Máért szórvány szakbizottsága 
2012. április 3. – MTI, Echo TV 

Meghirdették az erdélyi nemzeti jelentőségű programokat a MÁÉRT szórvány 

szakbizottsága idei első ülésén. A tanácskozáson Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár beszámolt a csángó oktatási program körüli vitás kérdésekről, Lélfai 

Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezetője pedig az elmúlt időszak főbb 

változásairól beszélt. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója bemutatta 

a 2012 - A külhoni magyar óvodák éve program szakmai hátterét. 

 

Martonyi: a MOGYE ügye a jó magyar-román kapcsolatokat bizonyítja 
2012. április 3. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

Martonyi János külügyminiszter szerint az elmúlt években a magyar-román kapcsolatok 

nagy mértékben javultak, amit az is bizonyít, hogy az erdélyi magyarok visszafogott 

magatartást tanúsítottak, amíg békésen meg nem oldódott a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem ügye. A külügyminiszter Szabó Vilmos MSZP-képviselő írásbeli 

kérdésére adott válaszában leszögezte: az új MOGYE-kar létrehozásában a magyar 

kormánynak is fontos szerepe volt. 

 

Erzsébet-program: keddtől lehet pályázni 
2012. április 3. – MTI, hirado.hu 

Idén egymilliárd forint jut határon túli és magyarországi diákok nyári táboroztatásra - 

közölte Soltész Miklós szociális államtitkár. Soltész elmondta: a táborokat június 18. és 

augusztus 25. között rendezik meg a Balatonnál és a Velencei-tónál, többnyire állami 

üdülőkben. A jelentkezőknek anyagi helyzettől függően ezer, ötezer vagy tízezer forintos 

önrészt kell vállalniuk. 

 

Német nyelvű köszöntőtáblák Nagymaros szélén 
2012. április 3. – MTI, Új Szó Online 

Német nyelvű köszöntőtáblákat helyeztek ki Nagymaros Budapest felé eső határán a 12-es 

főút mindkét oldalára, hogy ily módon is erősítsék a város nagyszámú sváb lakosságának 

identitástudatát. 

 

IMAS-felmérés: az USL a legnépszerűbb, 7 százalékon az RMDSZ 
2012. április 3. – Krónika, Új Magyar Szó 

Az ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) a legnépszerűbb romániai politikai alakulat: a 

szocialista-liberális-konzervatív szövetség a megkérdezettek 48,4 százalékának 

támogatását élvezi az IMAS márciusi felmérése szerint. Az 5 százalékos parlamenti 

küszöböt az RMDSZ is átlépné, amely 7 százalékos támogatottságot tudhat magáénak. E
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http://www.echotv.hu/belfold/ulesezett_a_maert_szorvany_szakbizottsaga.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62248
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/03/12/Erzsebet_program_keddtol_lehet_palyazni.aspx?source=hirkereso
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/04/03/nemet-nyelvu-koszontotablak-nagymaros-szelen
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62249
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Eckstein-Kovács Péter polgármester lenne Kolozsváron 
2012. április 3. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Eckstein-Kovács Péter indulna az RMDSZ részéről Kolozsvár polgármesteri tisztségéért, a 

kijelölt határidőig csak ő nyújtotta be a jelöléshez szükséges dokumentumokat. Eckstein a 

Krónika megkeresésére elmondta, mindenképpen számít az erdélyi magyar partook, az 

EMNP és az MPP támogatására, hiszen a választások során minden szavazat számít majd. 

 

Eckstein: egy 30%-on felüli eredmény sem elképzelhetetlen 
2012. április 3. – transindex.ro 

Ha a magyar politikai erők egységesen támogatják jelöltségemet, lehet magyar 

polgármestere Kolozsvárnak – fogalmazott a Transindexnek adott interjúban Eckstein-

Kovács Péter. 

 

Kolozsvár: legalább öt helyi tanácsosi tisztség elnyerésében reménykedik az 
RMDSZ 
2012. április 3. – transindex.ro 

„Az RMDSZ-es jelöltlista összeállt, ezért egyre valószínűbb, hogy a magyarság az EMNP 

vagy a szövetségi jelöltlista közül választhat a június 10-i szavazáson” – írja a Transindex. 

 

Csutak Nagy Lászlót jelöli polgármesternek Zilahon az RMDSZ 
2012. április 3. – Krónika 

Csutak Nagy László, az Országos Állategészségügyi Hatóság alelnöke lesz az RMDSZ zilahi 

polgármesterjelöltje a júniusi önkormányzati választásokon – jelentette be Szilágyi Róbert, 

a Szilágy megyei szervezet ügyvezető elnöke. 

 

Szakember tanácsosjelöltek Sepsiszentgyörgyön 
2012. április 3. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A következő négy évben is együttműködésre leszünk ítélve – jelentette ki Antal Árpád, a 

sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke, aki bemutatta a szövetség helyi tanácsosjelölti listáját, 

valamint a megyei lista sepsiszentgyörgyi jelöltjeit. 

 

Lesz-e közös magyar polgármesterjelölt Marosvásárhelyen? 
2012. április 3. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Marosvásárhelyen él Erdély legnagyobb, közel 60 ezres lélekszámú magyar közössége. 

Székelyföld egykori fővárosa az erdélyi magyarság számára ma is kiemelt jelentőségű. A 

két hónap múlva esedékes önkormányzati választáson eséllyel pályázhatna magyar jelölt a 

polgármesteri székre. De csak akkor reális ez a lehetőség, ha egyetlen magyar jelöltet 

támogatna mindhárom magyar politikai szervezet. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62250
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16989
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16988
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16988
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62251
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62252
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114885&cim=lesz_e_kozos_magyar_polgarmesterjelolt_marosvasarhelyen_audio


 

 

 

 

 

 
4 

A MOGYE rektora úgy véli, továbbra is a minisztérium térfelén a labda 
2012. április 3. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A MOGYE addig nem írhatja be a bukaresti kormányhatározattal létesített magyar–angol 

kart a működését szabályozó egyetemi chartába, amíg a minisztérium nem ismeri el a 

korábbi (a magyar tagozatot nem rögzítő) chartáját és az annak alapján megtartott 

választásokat – mondta az MTI-nek Leonard Azamfirei, a MOGYE megbízott rektora. 

 

MOGYE: választásra készen! 
2012. április 3. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Egy lépést előre léptek a MOGYE új magyar tagozatának képviselői. A pénteki magyar 

oktatói gyűlést követően a hétvégén kidolgozták a saját választási szabályzatukat. Most 

már csak arra van szükség, hogy elfogadják az intézmény törvényes chartáját. Amíg ez nem 

lesz meg, a magyar fél nem választ vezetőket. 

 

Az orvosin azt ígérik, betartják a törvényt 
2012. április 3. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Betartják a törvényt – ezt ígérte a MOGYE megbízott rektora a tanügyminiszternek, s ezt 

nyilatkozta a hétfői szenátusi ülés után is, ahol nem került napirendre az új kar felállítása. 

 

Bábok 
2012. április 3. – Kilin Sándor – Nyugati Jelen 

Kilin Sándor szerint „ne mondja azt senki nekünk, hogy a Schmitt Pál (lemondott, 

lemondatott) magyar köztársasági elnök körül kialakult plágium-, erkölcsi és politikai 

botrány nem a mi bőrünkre is megy, nem érinti a határokon túl élő több milliós 

magyarságot”. 

 

Kár 
2012. április 4. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke hangsúlyozza: „semmilyen jel nem utal arra, hogy a romániai 

magyarság élvezni fogja a júniusi helyhatósági (polgármester-) választás egyfordulós 

előnyeit. És esélyeit. Nem körvonalazódik az összefogás, amely révén olyan városokban, 

községekben, ahol a magyarság számaránya valahol a negyven és ötven százalék 

között/körül alakul, az egyetlen első körből meg- vagy visszaszereznénk a polgármesteri 

tisztséget”. 

 

Nagykövetek az RMDSZ-nél 
2012. április 4. – Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap az Európai Unió, Norvégia, az Egyesült Államok 

és Kanada bukaresti nagyköveteit hívta meg találkozóra, amelyen részt vett Markó Béla 

miniszterelnök-helyettes, Borbély László környezetvédelmi miniszter, Winkler Gyula 

európai parlamenti képviselő, Korodi Attila, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnöke, 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114919&cim=a_mogye_rektora_ugy_veli_tovabbra_is_a_miniszterium_terfelen_a_labda
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114860&cim=mogye_valasztasra_keszen_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-orvosin-azt-igerik-betartjak-a-torvenyt
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/babok.php
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Máté András, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, valamint Niculescu Tóni külügyi 

államtitkár. 

 

Velünk és ellenünk 
2012. április 4. – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc szerint „elő hát azokkal az értelmes gondolatokkal, azokkal a remek 

programokkal, azokkal a csábító választási ajánlatokkal, amelyekkel meggyőzik a romániai 

magyart, hogy járuljon urnához, lökje már egyszer félre azt a hervadt tulipánt, és utána 

tiszta szívvel induljon el a szélrózsa mind a négy irányába, ahogyan az EMNP logója 

hirdeti”. 

 

Felfrissül a Friss Újság 
2012. április 4. – Új Magyar Szó 

Az évek óta osztrák tulajdonban levő szatmárnémeti Friss Újság újra magyar kézbe került, 

miután egy helyi házaspár visszavásárolta az Inform Média cégcsoporttól. Részben 

nosztalgiából tették ezt, ugyanis a napilap korábban szintén a Baranyai család, 

pontosabban Baranyai István tulajdonában volt – magyarázta az ÚMSZ-nek az unokaöcs 

és keresztfiú Baranyai Zoltán, aki feleségével együtt ismert vállalkozó Szatmáron. 

 

Megjelent az Önkormányzati Szemle idei első száma 
2012. április 3. – bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A panasztörvény magyar nyelvű változata és a panasz benyújtásához, illetve intézéséhez 

szükséges kétnyelvű ügyiratok is megtalálhatók a Pro Civis Polgári Társulás által kiadott 

Önkormányzati Szemle idei első számában. A lap áttekintést nyújt azokról a nemzetközi 

egyezményekről és elméleti dokumentumokról, amelyek alapját képezik az Európai Unió 

tagországaiban megvalósított autonómia modelleknek. 

 

Nemzetközi kiállás Kassai Gyula tiszteletes mellett 
2012. április 3. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Református Egyházak Világközösségének főtitkára levélben fordult Fazekas László 

püspökhöz, amelyben a világszervezet szolidaritását fejezte ki a módosított 

állampolgársági törvény jogi következményei miatt. Dr. Setri Nyomi a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház püspökéhez írt levelében azt írta, különös figyelemmel és 

aggodalommal követik Kassai Gyula lelkipásztor esetét. A főtitkár együttérzéséről és 

segítségéről biztosította Kassai Gyulát. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=148805
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2105&cikk=148766
http://www.bumm.sk/67088/megjelent-az-onkormanyzati-szemle-idei-elso-szama.html
http://www.bumm.sk/67102/nemzetkozi-kiallas-kassai-gyula-tiszteletes-mellett.html
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A politológus véleménye: Ficonak kétarcú külpolitikája lesz 
2012. április 3. – hirek.sk 

Eduard Chmelár politikai elemző szerint Robert Fico Magyarországhoz fűződő viszonya 

továbbra is bonyolult marad. Véleménye szerint e téren az esetleges előrelépés nemcsak a 

pozsonyi, hanem a budapesti kormánytól is függ. „A két ország viszonya kiélezett marad, 

de feltételezem, hogy a külügyminiszter megpróbálja majd tompítani az éleket“ – véli az 

elemző. 

 

MKP: Čaplovič javaslata komolytalan 
2012. április 3. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Dušan Čaplovič, kijelölt oktatásügyi miniszter fokozatosan teríti ki a lapjait. Szigeti László, 

az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke szerint az oktatási tárca várományosának szavai 

aggodalomra adnak okot. Szigeti szerint a leendő oktatási miniszternek biztosan lesz 

néhány vesszőparipája. Ez pedig elsősorban a magyar tanítási nyelvű oktatási 

intézményeket érintheti. 

 

Megmentené Chmel hivatalát a Híd 
2012. április 4. – Veres István – Új Szó 

Bugár Béla pártelnök tájékoztatása szerint a Most-Híd megpróbálja elérni, hogy a 

leköszönő Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes által vezetett kisebbségekért felelős 

kormányhivatal ne szűnjön meg teljesen. Bugár szerint „szükség van valamilyen állami 

szervre, amely megkongatja a vészharangot, ha olyan törvény készül, amely sértené a 

kisebbségek jogait”. 

 

Temerin: Még mindig van utánpótlás 
2012. április 3. – Vajdaság Ma 

„Ilyenkor érzi az ember, hogy érdemes dolgozni, van kiért küzdeni, hiszen még mindig van 

utánpótlásunk” – mondta Temerin község polgármestere, akit harminc óvodás gyermek 

látogatott meg hétfőn hivatalában. „Sajnos egyre kevesebb a gyermek, de amíg ekkora 

létszámú óvodás csoportjaink vannak, addig nem kell félteni a temerini magyarság 

megmaradását” - nyilatkozta. 

 

A vajdasági magyarság érdekeit kell védeni 
2012. április 3. – Pannon RTV 

Kishegyesen is járt hétfői látogatása során Ódor Bálint EU-ügyekért felelős helyettes 

államtitkár. A látogatáson ott volt Pásztor István, a VMSZ elnöke is, aki elmondta: ezzel a 

látogatással a kampányban egy rövid sorozat kezdődik, amelyben személyesen is jelen van 

a magyar kormánypárt, mint a VMSZ stratégiai partnere. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120403085556/A-politologus-velemenye-Ficonak-ketarcu-kulpolitikaja-lesz.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/33296-mkp-caplovic-javaslata-komolytalan
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13287/Temerin-Meg-mindig-van-utanpotlas.html
http://pannonrtv.com/web/?p=4983
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Magyar könyvekre van szükség 
2012. április 3. – Pannon RTV 

Fizika, kémia és földrajzkönyveket kaptak az óbecsei iskolák. A csomagot a Magyar 

Nemzeti Tanács ajándékozta az intézményeknek. Galgó Ferenczi Andrea polgármesteri 

tanácsadó elmondta, nagy segítség ez minden egyes középiskola, illetve tanuló számára, 

legyen szó szépirodalmi, vagy szakkönyvekről. 

 

Húsvétváró ünnepség a Rákóczi-főiskolán 
2012. április 3. – Kárpátalja Ma 

2012. április 3-án a Pedagógia és Pszichológia Tanszék szervezésében hagyományőrző 

húsvéti ünnepségre került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az 

ünnepi megemlékezést Gabóda Éva nyitotta meg, aki egyben a rendezvény főszervezője is 

volt. 

 

A hegyháti magyar szervezet évi közgyűlése 
2012. április 3. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Március 31-én, szombaton az erdődi kultúrotthonban tartotta éves közgyűlését, a 

dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, ahol az elmúlt év tartalmas, 

fellépésekben és rendezvényekben gazdag időszakát értékelték. 

 

Megújult az MDE-VUS vezetősége 
2012. április 3. – Volksgruppen 

Megújult a Magyar Diákok Egyesület, az MDE-VUS vezetősége és számos év után az 

Szabados Viktor elnök átadta feladatait. Az új elnök Tóth Kata lett, aki a Bécsi Egyetem 

szociológiai mesterképzésében vesz részt és az ELTE neveléstudományi szakának végzős 

hallgatója. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=4942
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/9174-husvetvaro-unnepseg-a-rakoczi-foiskolan
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3112-a-hegyhati-magyar-szervezet-evi-koezgylese
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163331/
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