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Vegyes rendszer lehet a parlamenti választásokon 
2012. április 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Új Magyar Szó 

Vegyes választási rendszerben szavazhatnak majd a polgárok az őszi parlamenti 

választásokon – erről döntött szerdai ülésén a választási törvény módosításával foglalkozó 

parlamenti bizottság. Ez azt jelenti, hogy a képviselői és a szenátori mandátumok feléről 

egyéni kerületes rendszerben döntenek, a másik feléről pedig listák alapján. A 

konkrétumokat az Állandó Választási Hatóságnak kell kidolgoznia. 

 

„Hiszünk Erdélyben!” – az EMNP választási jelszava 
2012. április 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

A „Hiszünk Erdélyben!” jelszóval vág bele a június 10-i helyhatósági választások 

kampányába az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – jelentette ki Toró T. Tibor. A pártelnök 

azért tartotta megfelelőnek a választott jelmondatot, mert - mint mondta - a néppárt az 

erdélyi magyar politikában új lendületet képvisel. Olyan fiatal jelöltekkel vág neki a 

kampánynak, akiket nem a funkciók és a honoráriumok érdekelnek, hanem „a szülőföldjük 

kedvéért munkára szerződtek”. 

 

Korlátozná a kettős állampolgárok jogait egy kormánypárti képviselő 
2012. április 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Adrian Gurzău, a román Demokrata Liberális Párt (PD-L) Kolozs megyei parlamenti 

képviselője olyan alkotmánymódosító indítványt nyújtott be a képviselőház jogi 

bizottságában, miszerint a kettős állampolgárok ne tölthessenek be közméltósági 

tisztségeket és katonai funkciókat. A képviselő szerint ugyanis csak azok képviselhetik a 

román állampolgárok érdekeit a parlamentben, akik kizárólag a román államnak 

állampolgárai, szerinte ugyanis „nem lehet szolgálni egyszerre két államot és két népet” 

 

Németh Zsolt: a VMSZ önálló politikai erőként való megerősödése jelent 
garanciát az érdekérvényesítésre 
2012. április 11. – MTI, Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) önálló politikai erőként való megerősödése jelent 

garanciát a magyar érdekérvényesítés hatékonyságára Szerbiában - ezt a gondolatot 

tolmácsolta Németh Zsolt külügyi államtitkár belgrádi megbeszélésén Vuk Jeremić szerb 

külügyminiszternek. 

 

Magyarként Európában 
2012. április 12. - Borókai Gábor - Heti Válasz 

A Heti Válasz vezércikkében foglalkozik azzal, hogy a Balassi Intézet Forum Hungaricum 

központok nyitását tervezi, azokban a városokban, ahol szerintük a magyar kultúrának 

meg kell jelennie. Változás állt be abban a tendenciában is, hogy a magyar értékektől el 
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kell fordulni és a külföldit kell „isteníteni”. A Balassi Intézet központjai pont abban fognak 

fontos szerepet játszani, hogy most külföldiek forduljanak a magyar kultúra, a 

gasztronómia, a borászat irányába. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. április 12-i számában olvasható.) 

 

Băsescu gyors döntést sürget Verespatak ügyében, Korodi szerint ez 
lehetetlen 
2012. április 11. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Gyors döntést kért a verespataki bányaprojekt engedélyezése ügyében Korodi Attila 

környezetvédelmi minisztertől Traian Băsescu. A kedden beiktatott RMDSZ-es tárcavezető 

szerint azonban Verespatak ügyében nem lehet felgyorsítani az engedélyezést, és a 

törvényes előírások tiszteletben tartása az elsőrendű szempont. 

 

Nagyvárad: Zatykó Gyula az EMNP polgármesterjelöltje 
2012. április 11. – Krónika, transindex.ro 

Zatykó Gyula a Néppárt Partiumért felelős országos alelnöke lesz az alakulat nagyváradi 

polgármesterjelöltje. A sajtótájékoztatón elhangzott: Ilie Bolojan jelenlegi polgármester 

népszerűsége, illetve a nagyváradi magyarság számbéli csökkenése miatt nincs esély arra, 

hogy Nagyváradnak magyar polgármestere legyen. 

 

MOGyE – Az új kar szervezése és annak akadályoztatása 
2012. április 11. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen megkezdődött az önálló magyar 

kar megszervezése. A Kossuth Rádiónak erről, illetve ennek akadályoztatásáról beszél 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Átpártolás Nagyborosnyón – Szőcs Leventének nincs támogatottsága 
2012. április 11. – Erdély Ma 

Szőcs Levente, Nagyborosnyó alpolgármestere és egyben a helyi RMDSZ elnöke öt községi 

tanácsossal egyetemben otthagyta a szövetséget, és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

színeiben folytatja politikai pályafutását. Azért döntött így, mert úgy érezte, másként nem 

lehet polgármester. 

 

Kétséges a közös EMNP–MPP lista 
2012. április 11. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Valószínű, hogy nem lesz megyegyezés Háromszéken a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi 

Magyar Néppárt között – jelentette be az MPP megyei elnöke, Kulcsár-Terza József. 

Nemes Előd EMNP-elnök szerint ezt nem lehet előre borítékolni. 
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Bunta másodszor is indul 
2012. április 11. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

2217 udvarhelyi támogatta aláírásával a jelölését – jelentette be szerdán Székelyudvarhely 

polgármestere, Bunta Levente. „Azt ígértem, hogy akkor indulok újból 

polgármesterjelöltként a helyhatósági választásokon, ha látom, hogyan viszonyulnak az 

udvarhelyiek az ötlethez. A négy nap alatt összegyűlt több mint 2000 aláírás megerősít 

ebbéli célomban” – magyarázta Bunta. 

 

Smaranda Enache feltételt szab a visszalépéshez 
2012. április 11. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Népújság 

Elállna a jelöltségtől Smaranda Enache az esélyesebb, de hasonló értékeket valló 

polgármesterjelölt javára. Marosvásárhely egyetlen független polgármesterjelöltje, szerdán 

tartott sajtótájékoztatóján ismét megerősítette: legfőbb célja, hogy megszűnjön a jelenlegi 

agresszív, populista, korrupciós városvezetés és egy új, európai kerüljön a helyére. 

 

Hivatalos: Frunda György az RMDSZ polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen 
2012. április 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, 

Népújság 

Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei elnöke szerdán bejelentette, Vass Levente 

helyett Frunda György lesz az RMDSZ a marosvásárhelyi polgármesterjelöltje. Vass 

Levente múlt héten egy közleményben jelezte, hogy visszalép a polgármesterjelöltségből, 

amennyiben az EMNP és a helyi RMDSZ nem biztosítja közös támogatottságát. Az RMDSZ 

elutasította az urológus ultimátumát. 

 

Szabó Béla lett a MOGYE magyar tagozatának vezetője 
2012. április 11. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Erdély Ma 

Dr. Szabó Béla lett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 

tagozatának vezetője. Bár a magyar oktatók az egyetem szenátusi terme helyett 

kénytelenek voltak a Studium Könyvtárban megtartani belső választásukat, a 

helyszínváltozás nem okozott fennakadást: az általános orvosi és gyógyszerészeti kar 

oktatóinak több mint 75 százaléka részt vett a szavazáson, míg a fogászati kar oktatói teljes 

létszámban jelen voltak. 

 

10%-kal nagyobb bér a kisebbség nyelvét ismerő hivatalnokoknak? 
2012. április 11. – Nyugati Jelen 

Azok a hivatalnokok, akik ismerik valamely nemzeti kisebbség nyelvét, 10%-os béremelést 

kaphatnak – ez áll egy törvénytervezetben, amelynek hallgatólagos elfogadási határideje a 

szenátusban tegnap járt le. A kormány közölte: nem támogatja a javaslat elfogadását. A 

tervezet esetében a képviselőház a döntő kamara. 
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„Kormánypénz vagy kampánypénz?” 
2012. április 11. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Több mint 21 millió lejt hagyott jóvá április 3-án a román kormány Hargita megyei 

települések számára. Nem mindenki van megelégedve az elosztással, olyan vélemények is 

elhangzottak, hogy az összegeket kampányra szánják, ugyanis a független vagy MPP-s 

polgármester által irányított községek sokkal kevesebb pénzt kaptak, mint az RMDSZ-es 

vezetőségű települések. 

 

Kétséges összefogás 
2012. április 12. – Krónika  

Bár mindhárom magyar politikai szervezet folyamatosan hangoztatja az együttműködés 

fontosságát a június 10-ei helyhatósági választásokra készülve, az eddigi tárgyalások 

eredményei egyáltalán nem meggyőzőek: egyelőre úgy tűnik, egyetlen erdélyi és partiumi 

településen sem született elvi megállapodás az összefogásról. 

 

Megosztás mesterfokon 
2012. április 12. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikkében Páva Adorján hangsúlyozza: „pontosan az történik, amitől 

mindenki félt: napról napra egyértelműbb, hogy az erdélyi magyar politikum nem tud mit 

kezdeni a választás immár megkerülhetetlen és letagadhatatlan lehetőségével, ennek pedig 

a képviselt, illetve a képviselni akart közösség issza meg a levét”. 

 

Pozitív példa együttélésre 
2012. április 12. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet 

Marosvásárhely 1990 fekete márciusának marosszentgyörgyi áldozataihoz látogatott a 

tegnap Balog Zoltán és Lévai Anikó. A KIM társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

és a Magyar Ökumenikus  Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Orbán Viktor 

kormányfő felesége nem érkezett üres kézzel a Marosvásárhellyel összenőtt, közel 

nyolcezer lelkes nagyközségbe, melynek lakosságából 4500 magyar, félezer pedig cigány. 

 

Plakátháború Borboly Csaba tanácselnök ellen 
2012. április 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Borboly Csabát, a Hargita megyei önkormányzat elnökét parodizáló plakátok jelentek meg 

tegnap a Hargita megyei városokban. A fekete-ciklámen-fehér színű nyomtatványok egy 

március 30-án létrehozott, Felavattam.ro honlapra hívják fel a figyelmet. A nyolcfajta 

plakát és matrica, valamint a honlap Borboly Csabát parodizálja. 

 

Regisztrált EMNP–MPP koalíciós jelkép 
2012. április 12. – Krónika 

Közös választási jelet is regisztrált a központi választási bizottságnál a Magyar Polgári Párt 

és az Erdélyi Magyar Néppárt, amelyen a fenyő és a csillag egyetlen négyszögben,  egymás 
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mellett jelenik meg. Papp Előd, az EMNP alelnöke elmondta: nem dőlt még el, hogy 

lesznek-e közös jelöltek, a koalíciós jelkép bejegyzésével csak fel akartak készülni erre a 

lehetőségre. 

 

Hazatér a székely apostol 
2012. április 12. - Halász Csilla - Heti Válasz 

Lukács Csabával Nyírő József temetésének kommunikációs vezetőjével készített interjút a 

Heti Válasz. A költő koporsója Spanyolországból kerül haza, amit Székelyudvarhelyen 

fognak elhelyezni. A költőt Vass Alberthez hasonlóan Romániában háborús bűnösként 

emlegették, azonban 2002-ben rehabilitálták, majd Székelyudvarhelyen szobrot is kapott.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. április 12-i számában olvasható.) 

 

Slotáék visszakérik Gašparovičtól a petíciós íveket 
2012. április 11. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ján Slota, az SNS elnöke levélben kéri Ivan Gašparovič államfőt, hogy szolgáltassa vissza a 

petíciós íveket, melyekkel pártja a szlovák nyelv hivatali használatban való 

kizárólagosságáról szóló népszavazás kiírását szerette volna elérni. A párt össze szeretné 

gyűjteni a hiányzó mintegy 14 ezer aláírást, majd az íveket ismét benyújtaná az 

államfőnek. 

 

Több támogatást akarnak a külföldi szlovákok 
2012. április 11. – TASR, Új Szó 

A Külföldi Szlovákok Uniójába tömörülő szlovákok elvárják az új szlovák kormánytól, hogy 

módosítsa az állampolgársági törvényt és az eddiginél nagyobb mértékben támogassa őket. 

Szerintük legalább annyi pénz illeti meg a külhoni szlovákokat, mint a szlovákiai 

kisebbségeket. 

 

Szlovák elvárások a határon túlról 
2012. április 12. - hirek.sk, Magyar Nemzet 

Tíz pontból álló követelést juttatott el a Külföldi Szlovákok Uniója Robert Ficonak, amiben 

összefoglalták, hogy módosítsa az állampolgársági törvényt, valamint az eddiginél nagyobb 

mértékben támogassa a külföldön élő szlovákokat az állam.  

 

Status quo Fico-módra 
2012. április 12. – Vörös Péter – Új Szó 

„A kisebbségi miniszterelnök-helyettes hivatala része annak a status quónak, amelynek 

betartását olyan „előzékenyen” megígérte Robert Fico. Ha ezt a hivatalt megszüntetik, 

akkor nem az elért eredmények megtartásáról, hanem visszarendeződésről és 
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visszalépésről kell beszélni. Csak remélni tudjuk, hogy Fico retorikájában a status quo nem 

azt jelenti, hogy a kisebbségek kezdjenek el újból a túlélésre berendezkedni.” 

 

Martonyi: nem feltételek nélkül támogatja Magyarország Szerbia EU-
csatlakozását 
2012. április 11. – MTI, hirado.hu 

Martonyi János külügyminiszter szerint bár Szerbia EU-csatlakozása fontos érdek, a 

kormány nem feltétel nélkül támogatja, és figyel a vajdasági magyarok helyzetére, 

valamint az emberi- és kisebbségi jogok tiszteletben tartására. A tárcavezető Ferenczi 

Gábor (Jobbik) írásbeli kérdésére leszögezte, a kormány - szakítva a korábbi évek 

gyakorlatával - magyar nemzeti érdek alapján határozza meg külpolitikája irányvonalait. 

 

Pásztor István: Egy életünk van  
2012. április 12. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, MTI 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerdán Brüsszelben részt vett és 

előadást tartott az Európai Néppárt által megszervezett konferencián, amelyen a nyugat-

balkáni térség stabilitásáról és európai perspektívájáról volt szó. A VMSZ elnöke 

hangsúlyozta, a kisebbségi kérdés megoldása nélkül nincs nyugat-balkáni stabilitás. 

 

Megmérettetik a magyarság súlya 
2012. április 12. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Kétnapos szerbiai tartózkodása során szerdán Székelykevére és Belgrádba is ellátogatott 

Németh Zsolt külügyi államtitkár a Vajdasági Magyar Szövetség kampánya keretében. 

„Régi vágyam valósult meg azzal, hogy eljutottam ide, hiszen anyai ágról magam is székely 

származású vagyok” – köszöntötte a pártszimpatizánsokat Székelykevén Németh. 

Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke szerint a többi határon túli magyar közösség 

számára is jelzésértékű lesz az itteni legnagyobb magyar párt választási eredménye. 

 

Magyarnak maradni Délvidéken 
2012. április 12. – Fekete J. József – Magyar Szó 

Nemzetközire tervezett sajtótájékoztatót tartott a zombori Magyar Polgári Kaszinóban a 

magyarországi Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány. Végül se a 

társszervezőként föltüntetett Trianon Múzeum Alapítvány, se a magyarországi média nem 

érkezett meg. A Magyarnak maradni Délvidéken program keretében megtartott 

összejövetelen Cseresnyésné Kiss Magdolna, az alapítvány vezetője elmondta, hogy Zagyva 

Mérey Emmának a szerb állammal indított kártérítési perében továbbra is a másodfokú 

bírósági ítéletre várnak.  

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/11/21/Martonyi_nem_feltetelek_nelkul_tamogatja_Magyarorszag_Szerbia_EU_csatlakozasat.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/11/21/Martonyi_nem_feltetelek_nelkul_tamogatja_Magyarorszag_Szerbia_EU_csatlakozasat.aspx?source=hirkereso
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-12_Pasztor_Istvan_Egy_eletunk_van.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-12_Megmerettetik_a_magyarsag_sulya.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-12_Magyarnak_maradni_Delvideken.xhtml
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Erős nemzeti képviselet kell 
2012. április 12. – Kecskés István – Magyar Szó 

2012 a választások éve a Kárpát-medencében, ami komoly erőpróba a magyarság számára. 

Az anyaország kormánya támogatja a magyar pártok törekvéseit, hogy erős nemzeti 

képviselethez jussanak minden szinten, tömbben és szórványban egyaránt. Németh 

Zsolttal a szerbiai választásokról beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Ismét eltűnt a Népkör MME táblája Kúlán 
2012. április 12. – Kozma Lívia – Magyar Szó 

Szerda hajnalra Kúlán eltűnt a Magyar Művelődési Központ, a Népkör névtáblája, amely 

nagy felháborodást keltett a helyi magyarság körében. Ez már a második alkalom, hogy 

eltűnt a két nyelven, magyar és szerb nyelven, cirill betűkkel készített tábla. 

 

Döntött a CVK: megkerületesedtünk 
2012. április 11. – Kárpáti Igaz Szó 

A Központi Választási Bizottság (CVK) a napokban véglegesítette az egyéni 

választókerületek régiónkénti számát. Országszerte 225 egyéni mandátumot osztanak szét, 

Kárpátalján hat mandátum lesz szerezhető ily módon. A CVK honlapján egyelőre még 

kevés a pontos információ. Hivatalosan csak az egyéni választókerületek régiónkénti 

számát szabták meg. A  kárpátaljai választókerületek végleges határai még mindig nem 

ismertek, de információk szerint nem lesz magyar körzet Kárpátalján. 

 

A választási névjegyzékek folyamatos aktualizálása? 
2012. április 11. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő nemrég képviselői kérdést intézett a nemzetiségi 

választási névjegyzékek már jóformán a kezdetektől megoldatlanul lévő tárgyköréről. Az 

illetékes tárcavezető, Vinko Gorenak a kérdés gyors megoldását ígéri, ennek érdekében 

még áprilisban összehívja az illetékes nemzetiségi szervezetek és a belügyi tárca ülését.  

 

Göncz és Turk munkamegbeszélése nemzetiségi kérdéskörben 
2012. április 11. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő kedden munkamegbeszélésen vett részt Žiga Turk 

oktatási, tudományos, kulturális és sportminiszterrel. A képviselő elmondása szerint 

érintették a kétnyelvű oktatás tárgykörét, a képviselő bemutatta az egyedülálló oktatási 

modell problémáit, illetve a modell reformtörekvéseit, a már javában folyó egymillió euró 

összértékű projektet. Szeptember során a miniszter látogatást tesz a Muravidéken, 

személyesen is benyomásokat gyűjt a magyar intézmények munkáját, jelentőségét illetően. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-12_Eros_nemzeti_kepviselet_kell.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-12_Ismet_eltunt_a_Nepkor_MME_tablaja.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9003
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4088:a-valasztasi-nevjegyzekek-folyamatos-aktualizalasa&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4086:goencz-es-turk-munkamegbeszelese-nemzetisegi-kerdeskoerben&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Vinkovci városában aktív a magyar közösség  
2012. április 11. - Lj. Molnar Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Nádudvari-Wagner Ekaterina Vinkovci kisebbségi képviselője komoly eredményeket ért el 

az ottani magyarság közösségi életének szervezésében. Legutóbb az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc alkalmából tartottak megemlékezést, de további programok 

szervezését is tervezi, amihez segítséget nyújthat Horvátország csatlakozása az EU-hoz, 

hiszen rengeteg pályázati lehetőség nyílik meg számukra. 

 

Magyar társalgó Felsőpulyán 
2012. április 11. – Volksgruppen 

Felsőpulyán, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület csütörtökön ismét megtartja 

úgynevezett „magyar társalgó” elnevezésű találkozóját az egyesület székházában. A 

résztvevők gyakorolhatják a magyar nyelvet. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3146-vinkovci-varosaban-aktiv-a-magyar-koezoesseg
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/162280/
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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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