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Semjén: a magyar kormány és a Híd viszonya változatlan 
2012. április 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A magyar kormány és a Híd párt viszonyában a kabinet álláspontja nem változott és nem 

is fog változni - válaszolta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Szabó 

Vilmos szocialista képviselő írásbeli kérdésére. Semjén Zsolt hangsúlyozta: a magyar 

közösségek képviseletét a magukat magyarként meghatározó pártok tudják a 

leghatékonyabban képviselni. A kereszténydemokrata politikus szerint a vegyes párt „az 

asszimiláció lejtője, nem pedig gátja”. 

 

Borbély László lemondott a környezetvédelmi miniszteri tisztségről 
2012. április 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, manna.ro, 

Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap 

Mihai Răzvan Ungureanu kormányfő csütörtökön a közszolgálati rádiónak nyilatkozva 

megerősítette a korábbi értesüléseket: Borbély László lemondott a környezetvédelmi 

miniszteri tisztségről, miután az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vizsgálatot 

kezdeményezett ellene befolyással való üzérkedés és hamis vagyonnyilatkozat-tétel miatt. 

Ungureanu azt is közölte: Borbély utódjának kinevezéséig ő maga veszi át ideiglenesen a 

környezetvédelmi miniszteri tisztséget. 

 

Gašparovič nem hirdeti ki a szlovák nyelvről szóló népszavazást 
2012. április 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Ivan Gašparovič nem egyezett bele abba, hogy népszavazást tartsanak arról, hogy a hivatali 

ügyintézés során a szlovák kizárólagos nyelv legyen. Az SNS kezdeményezése azon bukott 

el, hogy állítólag nem gyűjtöttek elég aláírást. A népszavazás kihirdetéséhez 350 ezer 

érvényes aláírásra van szükség. Az SNS 361 117 aláírást nyújtott be az íveken, de ebből az 

elnöki iroda szerint mindössze 336 629-et találtak érvényesnek. 

 

Borbély László: remélem, hogy bizonyítani tudom ártatlanságomat 
2012. április 5. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Nemzet, 

Népszabadság 

Borbély László volt környezetvédelmi miniszter csütörtöki sajtónyilatkozatában elmondta, 

már akkor eldöntötte, hogy lemond, amikor az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA) közleményét elolvasta. Állítása szerint a vádak alaptalanok és reményét fejezte ki, 

hogy be tudja bizonyítani ártatlanságát. Lemondását azzal magyarázta, hogy el szerette 

volna kerülni azt, hogy a kormány hitele rombolódjon. 
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http://www.bumm.sk/67198/semjen-a-magyar-kormany-es-a-hid-viszonya-valtozatlan.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62346
http://www.bumm.sk/67195/gasparovic-nem-hirdeti-ki-a-szlovak-nyelvrol-szolo-nepszavazast.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28793
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Ponta: Borbély abban vétkes, hogy nem bocsátotta ki az aranykitermelési 
engedélyt 
2012. április 5. – transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió 

Victor Ponta, a PSD elnöke szerint Borbély László környezetvédelmi miniszter abban 

„vétkes”, hogy nem bocsátotta ki azt a környezetvédelmi engedélyt, amely lehetővé tenné 

az aranyérc kitermelését Verespatakon. 

 

Kelemen Hunor: Borbély László iránti bizalmunk töretlen 
2012. április 5. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ bízik Borbély László ártatlanságában, támogatja, és kiáll mellette – jelentette 

ki Kelemen Hunor. A szövetségi elnök emlékeztetett arra, ez egy régi ügy, amely már tavaly 

is felmerült, akkor a Korrupcióellenes Ügyosztály nyilatkozatban közölte, hogy Borbély 

ellen nem indul eljárás. „Ennek ellenére, nem sokkal a választások előtt ismét aktuálissá 

válik a téma, az időzítés pedig nem véletlen” – mondta az RMDSZ vezetője. 

 

Markó Béla: az RMDSZ kiáll Borbély László mellett 
2012. április 5. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ kiáll Borbély László mellett – jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön, az Agerpres hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Borbély László kiváló 

politikus, hatékony miniszter – szögezte le a miniszterelnök-helyettes. 

 

Kelemen: ha átmegy az USL bizalmatlansági indítványa, a koalíciónak vége 
2012. április 5. – transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Krónika,  

Az USL által április 17-én a MOGYE-kormányhatározat miatt benyújtandó bizalmatlansági 

indítvány a koalíció tesztjét fogja jelenti, és ha megszavazza a parlament, az a koalíció 

végét jelenti, mert nem létezik politikai akarat a jelenlegi kormány támogatására – 

jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Mégis lesz magyar választás a MOGYE-n 
2012. április 5. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Április 11-én, szerdán tartják választásaikat a felsőoktatási intézmény magyar oktatói, 

többek közt a szenátus magyar tagjait, a felállítandó új kar tanácsát és a tagozatvezetőt is 

megválasztják majd. A választásokra azért van szükség, mert „nagyon messziről indulnak a 

tárgyalások” – mondta dr. Szabó Béla, aki tagja annak az öttagú bizottságnak, amely a 

román vezetőséggel hivatott tárgyalni. 

 

Virág László az EMNP baróti polgármester-jelöltje 
2012. április 5. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Bemutatta az Erdélyi Magyar Néppárt a baróti polgármester-jelöltet, Virág László tanító 

személyében. A város ismert és elismert polgára most először vállal politikai szerepet. 

Jövőbeli tevei között szerepel a pártok közötti vita és harc kiküszöbölése. Politikamentes 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=28794
http://itthon.transindex.ro/?hir=28794
http://itthon.transindex.ro/?hir=28799
http://itthon.transindex.ro/?hir=28800
http://itthon.transindex.ro/?hir=28796
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megis-lesz-magyar-valasztas-a-mogye-n
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/virag-laszlo-az-emnp-baroti-polgarmester-jeloltje
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polgármester lenne, annak ellenére, hogy a néppárt színeiben indul, így a választások után 

a közös munkát szorgalmazza a tanácsban. 

 

„Visszavonhatatlanul érvénytelen” a bányanyitást lehetővé tévő verespataki 
területrendezési terv 
2012. április 5. – transindex.ro 

Visszavonhatatlan döntést hozott a Fehér Megyei Ítélőtábla az RMGC verespataki 

bányanyitását lehetővé tévő területrendezési tervekkel kapcsolatban, azokat semmisnek 

nyilvánítva. 

 

Ultimátumot adott a magyar pártoknak Vass Levente: ha nem fognak össze, 
visszalép 
2012. április 5. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, szekelyhon.ro 

A Transindex szerkesztőségébe eljuttatott közleményben Vass Levente azzal indokolja 

döntését, hogy a vásárhelyi politikai megosztottság miatt nem remélheti, hogy valós 

esélyei legyenek, annál is inkább, mert korábban jelezte, csak abban az esetben indul, ha 

magyar összefogás jelöltje lehet. 

 

Együttműködésben reménykedik az MPP és az EMNP 
2012. április 5. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Folytatja a közös indulásról szóló tárgyalásokat az MPP és az EMNP, a polgári párt 

egyelőre nem áll elő jelöltjeivel, bízik a megállapodásban. Hetente, naponta találkoznak a 

néppártosokkal, helyi és országos szinten egyaránt zajlanak az egyeztetések – fejtette ki 

Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke. 

 

Kilépett az RMDSZ-ből a polgármester 
2012. április 6. – Krónika  

Kilépett az RMDSZ-ből Kovács Zoltán, a Bihar megyei Érmihályfalva polgármestere. Az 

elöljáró nyílt levelet tett közzé a kisváros helyi lapjában, amelyben döntésének okait 

taglalja. Mint írja, az utolsó csepp a pohárban az érmihályfalvi RMDSZszervezet március 

23-ai gyűlése volt. 

 

Pásztor Sándor a tanácselnökjelölt? 
2012. április 6. – Krónika 

Pásztor Sándor nagyváradi tanácsos, a Körösök Vízügyi Igazgatóság vezetője lehet a Bihar 

megyei RMDSZ-szervezet jelöltje a megyei közgyűlés elnöki tisztségére. Az érintett a 

Krónika érdeklődésére elmondta: valószínű, hogy ő lesz a jelölt, de mielőtt ez hivatalossá 

válik, előválasztási procedúrán kell átesnie. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28801
http://itthon.transindex.ro/?hir=28801
http://itthon.transindex.ro/?hir=28798
http://itthon.transindex.ro/?hir=28798
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115095&cim=egyuttmukodesben_remenykedik_az_mpp_es_az_emnp
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62365
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„MRU” a MOGYE-ről 
2012. április 6. – Új Magyar Szó 

„Ez a ritka esetek egyike, amikor azért támadják a kormányt, mert betartja a törvényt” – 

jelentette ki Răzvan-Mihai Ungureanu miniszterelnök az ellenzék április 17-ére, a MOGYE 

ügyében tervezett bizalmatlansági indítványáról. 

 

Martonyi gratulált Lajčáknak és meghívta Budapestre 
2012. április 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, nol.hu 

Telefonon gratulált Martonyi János külügyminiszter Miroslav Lajčáknak, a szlovák 

diplomácia új vezetőjének a tisztségbe való kinevezése alkalmából, valamint meghívta egy 

budapesti látogatásra is. 

 

Kétnyelvű matricák, táblácskák, útmutatók ingyen 
2012. április 5. – bumm.sk 

Az ügyfél nyelvén elnevezésű kampány keretében ingyenesen juthatnak „Beszélünk 

magyarul” feliratú matricákhoz, egyéb kétnyelvű öntapadókhoz, figyelmeztető 

táblácskákhoz a szlovákiai vállalkozások. A kezdeményezés mögött az Anyanyelvünkért 

Polgári Társulás áll. 

 

Német lap Ficóról és Orbánról 
2012. április 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német konzervatív lap kommentárja szerint 

Robert Fico pragmatikus beállítottságú politikus, nem úgy, mint „Orbán, aki történelmi 

küldetéssel lépett hivatalba”. A cikk szerint a kisebbségi kérdés „veszíthet jelentőségéből”, 

hiszen az „ultranacionalista SNS és magyar ellenpárja, a Budapest által támogatott Magyar 

Koalíció Pártja sem rendelkezik képviselettel a parlamentben”. 

 

Elutasították Ján Slota referendumát   
2012. április 6. – Kocur László – Magyar Hírlap, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Ivan Gasparovic államfő elutasította az SNS által benyújtott népszavazási kérelmet. Ján 

Slota pártja a szlovák nyelv kizárólagos hivatali használatáról rendezett volna 

referendumot, de a leadott 361 117 aláírásból 24 488-at érvéntelennek találtak így nem éri 

el a szükséges 350 ezres küszöböt. 
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http://maszol.ro/aktualis/mru_a_mogye_ugyrol_2012_04_06.html
http://www.bumm.sk/67184/martonyi-gratulalt-lajcaknak-es-meghivta-budapestre.html
http://www.bumm.sk/67167/ketnyelvu-matricak-tablacskak-utmutatok-ingyen.html
http://www.bumm.sk/67190/nemet-lap-ficorol-es-orbanrol.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/elutasitottak__jan_slota__referendumat.html
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Kiírták az elnökválasztást is 
2012. április 5. – Vajdaság Ma 

Május 6-án köztársasági elnököt is választ Szerbia. Slavica Đukić Dejanović, a szerbiai 

parlament elnöke ma, miután írásos értesítést kapott arról, hogy Boris Tadić elnök 

lemondott, kiírta a választást. 

 

A magyar nemzeti és a vajdasági érdekek képviseletéért 
2012. április 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Ismét lesz magyar elnökjelölt a szerbiai köztársasági elnökválasztásokon. A VMSZ indít 

jelöltet saját pártelnöke, Pásztor István személyében. A párt tisztában van azzal, hogy a 

VMSZ jelöltjének nincs esélye bejutni a második körbe, de az erősebb tárgyalási pozíció 

szempontjából fontos a magyar elnökjelölt jó szereplése. 

 

Kilenc választási listát hitelesítettek Vajdaságban 
2012. április 5. – Vajdaság Ma 

A tartományi választási bizottság eddig összesen kilenc választási listát hitelesített a 

tartományi képviselőházi választásokra, részarányos rendszer alapján. A tartományi 

választások kombinált rendszer szerint zajlanak, úgy, hogy 60 képviselőt részarányos - 

listás - rendszer alapján, a másik hatvanat pedig kétfordulós többségi rendszer szerint 

választanak. 

 

Támadás a csapi magyar iskola ellen 
 2012. április 05. - Lechner Ilona – karpatalja.ma  

Magyar osztályok összevonását tervezi Csapon a tanügyi hatóság. A cikk információi 

szerint a csapi városi önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sport főosztályának 

vezetője, Marija Luhova által aláírt, március 15-én kelt 15. számú rendelet egyebek mellett 

utasít, hogy 2012. szeptember 1-jétől „valósítsák meg” az általános iskolai intézmények 

struktúrájának optimalizálását azon osztályok összevonása révén, amelyekben a tanulók 

összlétszáma nem haladja meg a 36 főt. Az esetről, amelynek szülőként, a szülői tanács 

elnökeként maga is érintettje lett, Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű 

Szervezetének elnöke a lapnak elmondta, hogy a takarékossági megfontolásokkal indokolt 

lépés valójában a magyar iskola elleni támadást jelent. A rendelet ugyanis gyakorlatilag 

nem érinti a város ukrán iskoláját, amelynek kellő számú diákja van, annál nagyobb 

veszteséget okozhat viszont a magyar iskolának – mutatott rá.  
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16449/Kiirtak-az-elnokvalasztast-is.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13299/A-magyar-nemzeti-es-a-vajdasagi-erdekek-kepviseleteert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13298/Kilenc-valasztasi-listat-hitelesitettek-Vajdasagban.html
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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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