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Korodi Attila veszi át Borbély László helyét a környezetvédelmi minisztérium 
élén 
2012. április 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Korodi Attilát javasolja környezetvédelmi miniszternek az RMDSZ – jelentette be kedden 

Kelemen Hunor. Traian Băsescu államelnök kedd délután már alá is írta Korodi 

kinevezését. A Hargita megyei politikus azt követően foglalhatja el ismét a miniszteri 

széket, hogy Borbély László korrupció gyanúja miatt a napokban lemondott a 

környezetvédelmi minisztérium éléről. 

 

Magyarellenes kijelentések miatt tízezer lejes bírság a hírtelevíziónak 
2012. április 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Tízezer lej bírságot kapott kedden egy hírtelevízió, amelyet a román Országos 

Audiovizuális Tanács (CNA) amiatt marasztalt el, hogy egyoldalúan tájékoztatott egy olyan 

adásban, amely „Székelyföld elmagyarosításáról” szólt. Romania TV által sugárzott 

adásban Corneliu Vadim Tudor és Gheorghe Funar szélsőségesen nacionalista román 

politikusok vettek részt meghívottként. Az adásban Vadim Tudor kijelentette egyebek 

között, hogy „a magyarokat Szibériába kellene vinni”, a műsorvezető pedig nem 

határolódott el ettől az uszító kijelentéstől. 

 

Németh Zsolt Vajdaságban: fontosak vagyunk egymás számára 
2012. április 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség meghívására Vajdaságba érkezett Németh Zsolt külügyi 

államtitkár és Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, akik Törökkanizsa és Csóka után 

Zentán tettek látogatást. „Látogatásunknak mindenekelőtt az a célja, hogy a VMSZ-nek a 

választási sikerét szolgáljuk” – mondta Németh Zsolt. 

 

Határon Túli Magyar Színházi Szemle a Tháliában 
2012. április 10. – MTI, bumm.sk 

Határon Túli Magyar Színházi Szemlét rendeznek május 9. és 14. között a Thália 

Színházban, a találkozón nyolc színház mutatkozik be - közölte a Thália Színház kedden az 

MTI-vel. A szemle lehetőséget teremt arra, hogy a magyarországi közönség néhány nap 

alatt egy helyszínen ismerje meg a határon túli magyar színjátszás értékeit. 

 

Nemcsak itthon beszélnek magyarul 
2012. április 11. - Zsigmond Nóra - Magyar Hírlap 

Lélfai Koppány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója számolt be a Határtalanul! 

program idei fejleményeiről. Elmondta, hogy a tervek szerint idén 15 ezer diák vehet részt 

a programban, hogy megismerkedhessen a határainkon túl élő magyar diákokkal. Idén M
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62423
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62423
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62425
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13319/Nemeth-Zsolt-Vajdasagban-fontosak-vagyunk-egymas-szamara.html
http://www.bumm.sk/67367/hataron-tuli-magyar-szinhazi-szemle-a-thaliaban.html
http://www.magyarhirlap.hu/kultura/nem_csak_itthon_beszelnek_magyarul.html
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három kategóriában hirdették meg a pályázatokat amik, hetedik évfolyamok számára 

tanulmányutat, szakképzők és gimnáziumok számára pedig kapcsolatépítő kölcsönös 

látogatásokat tesznek lehetővé. 

 

Korodi: nyolc hónapban kell gondolkodnom 
2012. április 10. – transindex.ro 

A Transindexnek adott interjúban Korodi Attila kifejtette: „a tárca átvétele nem egy esély, 

hanem felelősség kérdése: az RMDSZ számára ugyanis a környezetvédelmi minisztérium 

kulcsfontosságú tárca, hiszen ennek keretében stratégiai fontosságú fejlesztések indultak 

el Erdély-szerte. Ezeknek a fejlesztéseknek a megfelelő súllyal történő továbbvitele 

elengedhetetlen számunkra, és a települések számára is”. 

 

Újabb mandátumra készül Nagy István, Barót MPP-s polgármestere. 
2012. április 10. – Erdély Ma 

A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének elnöke, Kulcsár Terza József, a Sepsi 

Rádió érdeklődésére elmondta, hogy a megyei szervezet elnöksége bizalmat szavazott 

Barót jelenlegi polgármesterének, így Nagy István lesz a párt polgármesterjelöltje. 

 

RMDSZ: lejárató hadjárat zajlik Borbély László ellen 
2012. április 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Nyugati Jelen 

Jóváhagyta a Borbély László elleni bűnvádi vizsgálat elindítását a képviselőház jogi 

bizottsága. Az alsóház plénuma április 24-én dönthet a kérdésben. A csütörtökön 

lemondott környezetvédelmi minisztert befolyással való üzérkedés és hamis 

vagyonnyilatkozat-tétel miatt vizsgálja a korrupcióellenes ügyészség. Az RMDSZ szerint 

lejárató hadjárat zajlik Borbély ellen. 

 

Erdélyi magyar kivagyiság 
2012. április 10. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka cikkében hangsúlyozza: „az Erdélyi Magyar Néppárt magyarországi 

támogatással zsarolja az RMDSZ-t, rontja a hitelét, az esélyeit. Az RMDSZ ragaszkodik az 

évtizedek alatt megszerzett pozícióihoz, nem hajlandó az együttműködésre, a politikai 

haszonszerzés tortáján való osztozkodásra. Valahogy így látja egymást a két rivális 

szervezet a választások előtt néhány héttel, hónappal”. 

 

Nem lesz közös magyar jelölt Szatmáron – elmaradt az egyeztetés 
2012. április 10. – Erdély Ma 

Nem jelentek meg az RMDSZ képviselői a keddre kitűzött egyeztető gyűlésen, így nem 

maradt már esély közös magyar polgármester-jelölt indítására Szatmárnémetiben. A 

választási jelek leadására kiírt határidő ugyanis április 10-én éjfélkor jár le. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=17035
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115377&cim=ujabb_mandatumra_keszul_nagy_istvan_barot_mpp_s_polgarmestere
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62426
http://manna.ro/velemeny/erdelyi-magyar-kivagyisag-2012-04-10.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115417&cim=nem_lesz_kozos_magyar_jelolt_szatmaron_elmaradt_az_egyeztetes
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Nem biztosítanak termet a MOGYE magyar tagozatának a választásaihoz 
2012. április 11. – Erdély Ma, MTI 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román vezetése nem teszi lehetővé, 

hogy a magyar tagozat szerdán az egyetem dísztermében tartsa meg a választásait – 

tájékoztatta az MTI-t Szabó Béla, a magyar tagozat képviselője. 

 

Kisemmizné a nemeseket Pascan 
2012. április 11. – Szucher Ervin – Krónika, Erdély Ma, MTI 

A magyar nemesek és leszármazottjaik ellen sikeresen felvett harcot nevezte prefektusi 

mandátuma egyik legnagyobb diadalának Marius Pascan leköszönő Maros megyei 

kormánybiztos, aki versenybe száll a megyei tanácselnöki tisztségért. Elmondta, amióta 

prefektus, hét olyan per újrafelvételét érte el a szászrégeni bíróságon, amelyek során a 

magyar grófok és örököseik több tízezer hektár erdőt követeltek vissza Déda környékén. 

 

Zűrzavar Vásárhelyen 
2012. április 11. – Krónika, Új Magyar Szó 

A napokban dőlhet el, hogy Frunda György átveszi vagy sem Vass Levente helyét a 

Marosvásárhely polgármesteri székéért folytatott harcban. Ezt maguk az érintettek is 

megerősítették, mondván, sorsuk úgymond a választmány kezében van. Az ismert jogász-

politikusnak erre egyre nagyobb esélye van, ugyanis a jelen állás szerint úgy tűnik, az 

RMDSZ nem tudja teljesíteni a Vass által szabott feltételeket. 

 

Kudarc rendelésre 
2012. április 11. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke a marosvásárhelyi polgármester-jelölés kapcsán megállapítja: „a 

kezdeti összefogás romba döntésén túlmenően a közelgő vásárhelyi kudarcot valószínűsíti 

az újabb RMDSZ-es „nagyágyú”, Frunda György csatasorba állítása. Ha az RMDSZ erre 

nem képes, legalább a szenátor tanulhatott volna két harcostársa korábbi vereségéből. De 

vajon milyen felmérések alapján bizonygatják majd, hogy mégis lehet nyerni?”. 

 

Adományokat vár a Csángó Rádió 
2012. április 11. – Krónika, MTI 

A Csángó Rádió földi sugárzásának megteremtéséhez várnak adományokat az 

üzemeltetők. Lőrinc Cselesztin, a rádió megálmodója és szerkesztője az MTI-nek 

elmondta: a tervek szerint a rádió adását száz kilométeres körzetben sugároznák, így egész 

Csángóföldet le tudnák fedni. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115424&cim=nem_biztositanak_termet_a_mogye_magyar_tagozatanak_a_valasztasaihoz
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=62429
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62428
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Nem voltak gyűlöletkeltőek az SNS plakátjai 
2012. április 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Megalapozatlannak ítélte és elutasította a pozsonyi 1-es számú járási rendőrkapitányság 

azt a beadványt, amellyel nemzetiségi és faji gyűlölet szításának a gyanújával a Magyar 

Koalíció Pártjának elnöke és több roma aktivista még februárban fordult a főügyészséghez 

a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) választási plakátjai miatt. 

 

Fico: Egy csomó más gondom van, mint Orbán Viktor 
2012. április 10. – TASR, Felvidék Ma 

Robert Fico a TASR hírügynökségnek adott interjújában a szlovák-magyar kapcsolatok 

kapcsán hangsúlyozta: „Ha úgy érezzük, hogy veszélyeztetve vannak Szlovákia nemzeti és 

állami érdekei, akkor válaszolunk, de nem akarunk beavatkozni Magyarország belügyeibe. 

Kölcsönösen tisztelet esetén nem lesz gond. Ha azonban olyan magyarországi lépések és 

döntések lesznek, amelyek beavatkoznak a mi belügyeinkbe, akkor védekeznie kell.” 

 

Regionális turisztikai övezetet alakítana ki Párkány és Esztergom 
2012. április 10. – hirek.sk 

Határon átnyúló turisztikai övezet kialakítására pályáz az Ister-Granum Eurorégió. A 

projekt keretében egységes arculattal rendelkező idegenforgalmi térséget alakítanának ki a 

Győrtől Esztergomig húzódó térségben. 

 

Magyarország támogatja a vajdasági magyarságot 
2012. április 10. – Pannon RTV 

A magyarság példaértékű autonómiát tudott kiharcolni magának Vajdaságban – mondta 

Csókán Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke 

 

Tízezer aláírásra van szükség 
2012. április 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség megkezdte a köztársasági elnökjelölt állításához szükséges 

aláírások gyűjtését. 

 

Magyar pártok a rajtvonalnál 
2012. április 11. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A Mindannyian együtt kisebbségi koalíció, az elnökválasztásokat leszámítva, a választások 

minden szintjén indulni fog május hatodikán – három-hat köztársasági képviselői 

mandátumra számítanak. A Magyar Remény Mozgalom tíz vajdasági önkormányzatban 

állít jelöltet, és tartományi listájuk is lesz. Ágoston András pártja részleteket egyelőre, nem 

közölt – a pártelnök ígérete szerint a listák átadását követően nyilatkoznak majd. 
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http://www.bumm.sk/67362/nem-voltak-gyuloletkeltoek-az-sns-plakatjai.htmlnps_04_02.doc
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/33385-fico-egy-csomo-mas-gondom-van-mint-orban-viktor
http://www.hirek.sk/video/20120410003246/Regionalis-turisztikai-ovezetet-alakitana-ki-Parkany-es-Esztergom.html
http://pannonrtv.com/web/?p=5382
http://pannonrtv.com/web/?p=5364
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-11_Magyar_partok_a_rajtvonalnal.xhtml
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Göncz képviselő Turk miniszternél 
2012. április 10. – Fehér Ilona – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselőt kedden Žiga Turk oktatási, 

tudományos, kulturális és sportminiszter fogadta. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3699
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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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