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Fico: nem a nulláról indulnak a szlovák-magyar kapcsolatok 
2012. április 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a szlovák-magyar kapcsolatokat az új pozsonyi 

kormány hivatalba lépése után nem lehet nulláról kezdeni, ahogy azt a magyar fél 

hangoztatja. A Smer elnöke szerint „nincs értelme olyan témákat helyezni előtérbe, 

amelyek lehetetlenné tennék az együttműködést. Ha nem érzünk valami olyasmit, ami 

nemzeti és állami érdekeinket érintené, (…) akkor minden energiánkat a jó baráti és a 

kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére összpontosítjuk”. 

 

Vass Levente helyett várhatóan Frunda György lesz az RMDSZ 
marosvásárhelyi polgármesterjelöltje 
2012. április 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság 

Nem fogadja el Vass Levente feltételeit az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi 

Állandó Tanácsa, amely közölte: várhatóan Frunda Györgyöt indítja marosvásárhelyi 

polgármester-jelöltként a június 10-én tartandó önkormányzati választásokon. 

 

Nem indít saját jelöltet Marosvásárhelyen az EMNP 
2012. április 7. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A Vass Levente visszalépéséről és Frunda György szenátor indításáról szóló hírekre 

reagálva az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében 

hangsúlyozta: „nem fog a magyar közösség esélyeit gyengítő taktikázásban részt venni, 

Marosvásárhelyen nem fog saját polgármester-jelöltet állítani!” 

 

A Kárpát-medence több ezer intézményébe juttatják el az elektronikus 
Örökségtárat 
2012. április 6. – MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Magyarországon gondozott e-Örökségtárat már az idén több ezer Kárpát-medencei 

kulturális intézmény töltheti le saját szerverére. A folyamatosan gyarapodó digitális 

gyűjtemény magyarországi települések és nemzetiségek, valamint a külhoni magyarság 

több mint kétezer tudományos és ismeretterjesztő kiadványát tartalmazza. 

 

Véget ért a Kárpát-medencei diákírók és költők találkozója 
2012. április 6. – MTI, Új Szó Online 

Véget ért pénteken a 35. Kárpát-medencei diákírók és -költők találkozója Sárváron. A 

négynapos irodalmi táborozás záróünnepségén kiosztották az Írók Alapítványa és 

Szakszervezete által kiírt pályázat díjait. 
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http://www.bumm.sk/67225/fico-nem-a-nullarol-indulnak-a-szlovak-magyar-kapcsolatok.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62418
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62418
http://itthon.transindex.ro/?hir=28813
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/33349-a-karpat-medence-tobb-ezer-intezmenyebe-juttatjak-el-az-elektronikus-oroksegtarat
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/33349-a-karpat-medence-tobb-ezer-intezmenyebe-juttatjak-el-az-elektronikus-oroksegtarat
http://ujszo.com/online/kultura/2012/04/06/veget-ert-a-karpat-medencei-diakirok-es-koltok-talalkozoja
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Modul füzetek a határon túli magyar gyermekeknek 
2012. április 8. – MTI, hirado.hu 

Határon túli és diaszpórában élő, magyar származású gyermekek számára indított új 

tankönyvsorozatot a Balassi Intézet. Az intézet tájékoztatója szerint a modulszerűen 

variálható füzeteket elsősorban hétvégi és délutáni magyar iskolákban lehet használni, de 

ha nincs a közelben csoportos tanulási lehetőség, akkor azokat akár egyedül is érdemes 

felütni. 

 

Öt kontinens magyar iskolái találkoznak Budapesten 
2012. április 9. – MTI, hirek.sk 

Öt kontinens negyven országából várnak résztvevőket a hétvégi magyar iskolák júliusi 

budapesti világtalálkozójára. A programra a jelentkezéseket május 7-ig lehet benyújtani. 

 

Lehet még magyar összefogás Erdélyben 
2012. április 6. – Erdély Ma, Duna Tv 

Egyre több településen nevesítik polgármesterjelöltjeiket az erdélyi magyar pártok, de 

egyelőre mindhárom szervezet önálló jelölteket mutatott be. Együttműködésről még sehol 

nem született konkrét megállapodás. Toró T. Tibor szerint sajnálatos a RMDSZ logikája, 

hiszen attól függetlenül, hogy ki melyik szervezetbe tartozik, az erdélyi magyarságnak a 

részét képezi. 

 

Közös magyar jelöltek Szatmárnémetiben – Összefogás, de külön-külön? 
2012. április 6. – Erdély Ma 

Az RMDSZ Szatmárnémeti székháza adott otthont pénteken annak a találkozónak, 

amelyen az RMDSZ, az EMNP és az MPP képviselői egyeztetettek közös magyar jelöltek 

állításáról Szatmárnémetiben. Kereskényi Gábor, az RMDSZ Szatmárnémeti szervezetének 

elnöke szerint „egyelőre nem teljesen tiszta, hogy mi az álláspontja az EMNP-nek egy 

összefogással állított magyar képviselettel kapcsolatban Szatmárnémetiben. Közös magyar 

polgármester támogatásáról beszéltünk, de mindemellett külön listával kívánnak indulni”. 

 

Borbély, a korszakhatár 
2012. április 6. – manna.ro 

A Manna szerint Borbély László „távoztával tovább csökkenhet a „marosvásárhelyi” 

befolyás jelentősége (és tovább erősödhet a többpólusú szervezetirányítás), tovább nő a 

régi nemzedék (Frunda, Markó) elszigeteltsége. A korrupciós vádak miatt pedig 

valószínűleg a szervezeti „öntisztulás” folyamatának is fel kell gyorsulnia: az RMDSZ 

versenyben áll az erdélyi magyar ellenzékkel, a román kormánypártokkal és a román 

ellenzékkel is”. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/08/07/Modul_fuzetek_a_hataron_tuli_magyar_gyermekeknek.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/oktatas/20120409155521/Ot-kontinens-magyar-iskolai-talalkoznak-Budapesten.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115164&cim=lehet_meg_magyar_osszefogas_erdelyben_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115172&cim=kozos_magyar_jeloltek_szatmarnemetiben_osszefogas_de_kulon_kulon
http://manna.ro/kozter/borbely-a-korszakhatar-2012-04-06.html
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Hargita megye: legyen román választási koalíció! 
2012. április 9. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Román választási koalíciót javasolt öt párt Hargita megyei szervezete. A Demokrata-

Liberális Párt, a Románia Haladásáért Országos Szövetség, a Nagyrománia, a 

Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt és az Ökologista Párt megyei vezetősége 

tárgyalásra hívta a Szociál-Liberális Szövetség képviselőit, hogy Román Választási 

szövetséget alakítsanak. Ennek célja a minél több megyei és helyi tanácsosi mandátum 

megszerzése lenne. 

 

Kétnyelvűségi gerillaakció Dunaszerdahelyen és Somorján 
2012. április 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Dunaszerdahelyen és Somorján több óriásplakáton is a magyar nyelvhasználat hiányára 

figyelmeztető feliratokat helyeztek el. A plakátokon kizárólag államnyelven hirdettek. A 

reklámfelületekre ragasztott szlovák és magyar nyelvű öntapadó matricákon a következő 

feliratok szerepelnek: „Bűncselekmény folyamatban – magyar feliratok mellőzése” és 

„Merénylet a kétnyelvűség ellen – ne közelítse meg a helyszínt”. 

 

Maďarič nem foglalkozik a kétnyelvű helységnévtáblákkal 
2012. április 7. – hirek.sk 

Marek Maďarič kulturális miniszter a SME napilapnak adott interjújában kifejtette, a 

kétnyelvű helységnévtáblák kérdését nem tartja prioritásának. „Nem szeretnék ürügyet 

adni a problémákra” – mondta a miniszter. 

 

Bezenye–Rajka–Pozsony kerékpárút épül 
2012. április 8. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A magyarországi Bezenyét és a határnál fekvő Rajkát a szlovákiai Dunacsúnnal és 

Oroszvárral összekötő kerékpárút épül az őszre. 

 

A határon túli szlovákok remélik, hogy Fico nem feledkezik meg róluk 
2012. április 9. – SITA, bumm.sk 

A Magyarországon élő szlovákok csalódottak, hogy az új szlovák kormány tagjai közül 

eddig még senkire sem bízták rá a határon túliakkal kapcsolatos ügyeket. Ján Fuzik, az 

Országos Szlovák Önkormányzat vezetője szerint a magyarországi szlovákok számára 

fontos, hogy Szlovákia és Magyarország jó viszonyt ápoljon egymással. A konfliktusok és a 

feszültség ugyanis nem segít a kultúra és az identitás ápolásában és megtartásában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115334&cim=hargita_megye_legyen_roman_valasztasi_koalicio
http://www.bumm.sk/67248/ketnyelvusegi-gerillaakcio-dunaszerdahelyen-es-somorjan.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120407145401/Madaric-nem-foglalkozik-a-ketnyelvu-helysegnevtablakkal.html
http://ujszo.com/online/regio/2012/04/08/bezenye-rajka-pozsony-kerekparut-epul
http://www.bumm.sk/67317/a-hataron-tuli-szlovakok-remelik-hogy-fico-nem-feledkezik-meg-roluk.html
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„Nem vagyunk fideszes fióküzem” 
2012. április 10. – Máté T. Gyula – Magyar Hírlap 

Az új Fico-kormány barátságos hangneme külcsín, Pozsony nem a felvidéki magyarság 

problémáinak megoldásában, hanem a kérdések jegelésében, a kisebbség lassú 

„eltűnésében” érdekelt – mondta a Magyar Hírlapnak Berényi József. A Magyar Koalíció 

Pártja elnöke szerint ebben a helyzetben a két magyar érdekeltségű szervezet harca 

önpusztító, azonban jelenleg nem lát komoly esélyt arra, hogy a Most-Híd az 

együttműködést, a kisebbségi érdekek határozott képviseletét s ne az „őfelsége ellenzéke” 

szerepét válassza. 

 

Ha a szlovák állampolgárság elveszik is, a nyugdíj- és az egészségbiztosítás 
marad 
2012. április 10. – Vrabec Mária – Új Szó 

Az utóbbi hetekben többször elhangzott, hogy a szlovák állampolgárságuktól megfosztott 

személyeknek gondjuk lesz az egészségbiztosítással, nem kapják meg a nyugdíjukat, sőt 

volt, aki egyenesen a kollektív bűnösség elve alapján kitelepített magyarokhoz hasonlította 

magát –írja az Új Szó. A napilap összeállításából kiderül, állandó lakhelyüket és 

választójogukat elveszítik a külföldi állampolgárok, a szociális juttatásokat és az 

egészségügyi ellátást nem vonják meg tőlük. 

 

Nyílt kártyákkal is lehet politizálni 
2012. április 7. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével készített interjút a Magyar Szó a közelgő 

elnökválasztás kapcsán. „Egészen biztos, hogy nem kerülünk be a második körbe. A 

második körben a VMSZ Tadić-tyal kíván megállapodni, ezt már neki is elmondtam. A 

megállapodás üzleti része a Vajdaságért – Egy normális Szerbiában választási program 

politikai tartalmára fog vonatkozni” – nyilatkozta Pásztor. 

 

Anyaországi támogatás a VMSZ-nek  
2012. április 7. – Pannon RTV 

A nemzet összetartozását és egységét fejezi ki a magyar kormány azzal, hogy kiáll a 

partnerei mellett, akikre számíthat a nemzetpolitikai munkában – nyilatkozta a Pannon 

RTV-nek Répás Zsuzsanna. Orbán Viktor miniszterelnök a májusi választásokon 

támogatásáról biztosította a Vajdasági Magyar Szövetséget. A kormány tagjai közül többen 

is részt vesznek a VMSZ kampányában. A kormányfő április végén érkezik Vajdaságba.  
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/nem_vagyunk_fideszes_fiokuzem.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-07_Nyilt_kartyakkal_is_lehet_politizalni.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=5207
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Tadić és Pajtić húsvétkor Topolyán kampányolt: Vajdaság egységes 
2012. április 8. – Vajdaság Ma 

Boris Tadić, a Demokrata Párt elnöke topolyai látogatásán azt üzente, lényegbe vágó, hogy 

Vajdaság lakosai megőrizzék közös életüket, ugyanakkor őrizzék saját identitásukat is. 

Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke emlékeztetett arra, hogy Vajdaság az egyetlen 

régió Európában, ahol hat hivatalos nyelv van érvényben, s amely különféle nemzetiségek, 

vallások, különböző származású emberek szövevénye, akik azonban mindezek ellenére 

közösen tudják és akarják ünnepeiket megtartani. 

 

Vajdaság jutott a legmesszebbre a romaintegráció terén 
2012. április 8. – Vajdaság Ma 

Ami a roma lakosság felzárkóztatását illeti, a vajdasági modell az egyik legjobb Európában, 

s a tartományi kormány vezetői több ízben is azt nyilatkozták, hogy Brüsszelből felkérést 

kaptak, hogy ezt a modellt az unió országaiban is mutassák be. 

 

Óbecsén is fogadják a kérelmeket a honosításhoz 
2012. április 8. – Vajdaság Ma 

A temerini CHM iroda februárban megszüntette az óbecsei kirendeltségét, de az 

önkormányzat közbenjárására Magyarország szabadkai főkonzulátusának munkatársai 

eljönnek a helyszínre átvenni a honosítási kérelmeket. Azok a polgárok, akik szeretnék 

igényelni a magyar állampolgárságot, de nem tudnak elutazni Szabadkára, előre elkészített 

okmányaikkal és pontosan kitöltött űrlapokkal jelentkezhetnek a Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkörben, a CHM irodában. 

 

Óbecsei Fordulat: lemeszelték a gyűlöletet szító falfirkákat 
2012. április 9. – Vajdaság Ma 

Vasárnap délután a Miša Vrebalov – Fordulat Óbecséért koalíció tagjai magyarellenes 

falfirkákat meszeltek le az Uros Predić utcában lévő épület falán. A helybeliek elmondása 

szerint lassan már két hete annak, hogy a „Szerbia a szerbeké”, „Magyarok menjetek el 

Becséről” tartalmú üzenet megjelent a falon. Az óbecsei Fordulat erősen elítéli a gyűlöletet 

szító falfirkákat, mert Óbecse a nyugalomról híres, több nemzet él itt békésen egymás 

mellett. 

 

Vajdaságba látogat Németh Zsolt 
2012. április 9. – Vajdaság Ma 

A VMSZ meghívására látogatást tesz Vajdaságban Németh Zsolt külügyi államtitkára és 

Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke. Felkeresik Törökkanizsát, Csókát, Zentát, Moholt, 

Nagybecskereket, Székelykevét, Belgrádot és Magyarkanizsát. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13307/Tadic-es-Pajtic-husvetkor-Topolyan-kampanyolt-Vajdasag-egyseges.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13308/Vajdasag-jutott-a-legmesszebbre-a-romaintegracio-teren.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13309/Obecsen-is-fogadjak-a-kerelmeket-a-honositashoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13310/Obecsei-Fordulat-lemeszeltek-a-gyuloletet-szito-falfirkakat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13311/Vajdasagba-latogat-Nemeth-Zsolt.html
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Tadić és Nikolić fej fej mellett 
2012. április 9. – Vajdaság Ma 

Az elnökválasztás első körében a Demokrata Párt jelöltjére, Boris Tadićra a polgárok 35,8 

százaléka adná a voksát, míg Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt jelöltje a szavazatok 

35,7 százalékát gyűjtené be, legalábbis ez derült ki a Faktor Plus közvéleménykutató 

ügynökség hétfőn közzétett adataiból. 

 

24 jelölt, 833 támogató aláírás 
2012. április 9. – Pannon RTV 

Átadta az önkormányzati választásokon való részvételhez szükséges dokumentációt a 

Szabadkai Választási Bizottságnak a Magyar Remény Mozgalom. Az MRM 24 jelölttel és 

833 támogató aláírással indul a közelgő május 6-ai helyi választásokon. 

 

Ukrán hetilap: kibékíthetetlenek az ukrajnai magyar szervezetek ellentétei 
2012. április 7. – Kárpátalja Ma 

Lehetetlenné teszik magyar jelölt bejutását az ukrán parlamentbe az idei októberi 

választásokon a két kárpátaljai magyar szervezet között feszülő kibékíthetetlen ellentétek - 

írta szombaton megjelent számában a Zerkalo Nyegyeli című ukrán hetilap. 

 

Hét országra szóló konferencia a magyar főiskolán 
2012. április 8. – Kárpátinfo 

Hét országból érkezett mintegy 130 tudományos kutató részvételével zajlott a beregszászi 

főiskolán a Társadalom földrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában című 

tudományos konferencia. A plenáris ülést követően hét szekcióban zajlott a munka. A 

szekcióüléseken a kutatók a népesség és társadalomföldrajz, a gazdasági földrajz, a régiók 

és határok, valamint a turizmus témakörében fejtették ki véleményüket. 

 

Egyéves a Pro Cultura Supcarpathica 
2012. április 9. – Kárpátinfo 

Az elmúlt héten születésnapi ünnepségre hívogatott a Pro Cultura Supcarpathica nonprofit 

civil szervezet, melynek során Kudlotyák Krisztina igazgató szólt a célokról, illetve 

beszámolt az eltelt egy év munkájáról. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16465/Tadic-es-Nikolic-fej-fej-mellett.html
http://pannonrtv.com/web/?p=5268
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9281-ukran-hetilap-kibekithetetlenek-az-ukrajnai-magyar-szervezetek-ellentetei
http://karpatinfo.net/hetilap/2012/04/08/het-orszagra-szolo-konferencia-magyar-foiskolan
http://karpatinfo.net/hetilap/2012/04/09/egyeves-pro-cultura-supcarpathica
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Megmaradási stratégiát készít a muravidéki magyarság 
2012. április 8. – MTI, hirek.sk 

Április közepéig várják az észrevételeket a muravidéki magyar közösség most készülő 

stratégiájához, amely a szlovéniai magyarság céljait kívánja összefoglalni. A stratégia 

májusban kerülhet a Muravidéki Magyar Önkormányzatai Nemzeti Közösség (MMÖNK) 

Tanácsa elé és várhatóan ősszel fogadhatják el a végleges szöveget - monda el az MTI-nek 

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke. 

 

Példamutató óvodai projekt 
2012. április 9. – Volksgruppen 

Híres lett a darufalvi és ágfalvi óvodák közti határon átnyúló nyelvi projekt, hisz a 

németországi Brandenburg az együttműködés hallatára át szeretné venni a nyelvtanulással 

kapcsolatos terveibe. A darufalvi óvodában a német és a horvát nyelv mellett 2008 

januárjától magyarul is tanulhatnak a gyerekek. Heti tíz órában egy ágfalvi óvónő ismerteti 

meg az ovisokkal a magyar nyelv alapjait. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120408202827/Megmaradasi-strategiat-keszit-a-muravideki-magyarsag.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163584/


 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

