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Martonyi: a kormány folyamatosan napirenden tartja a Beneš-dekrétumok 
ügyét 
2012. április 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Martonyi János külügyminiszter szerint a kormány az elmúlt másfél évben a magyar-

szlovák kétoldalú találkozókon napirenden tartotta a Beneš-dekrétumok ügyét, és az új 

szlovák kormánnyal folytatandó párbeszédben is kiemelten kezeli majd a kérdést, szorosan 

együttműködve mindazokkal, akik felvállalják a magyar kisebbség érdekeinek védelmét. 

 

Újabb államosítás? 
2012. április 13. – Krónika, Szabadság 

Újabb, második államosítási kísérletnek tartják a magyar történelmi egyházak, a nemesi 

családok és a szász közösség képviselői a kormány azon törvénytervezetét, amely eltörölné 

a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok természetbeni visszaszolgáltatását. A kabinet 

szerdán olyan törvénytervezetet bocsátott közvitára, amely leállítaná valamennyi típusú 

ingatlan természetbeni restitúcióját. 

 

Érvénytelenítették a Szász Jenőt alpolgármesteri tisztségéből felmentő 
határozatot 
2012. április 12. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Törvénytelennek minősítette és érvénytelenítette a marosvásárhelyi táblabíróság a 

székelyudvarhelyi önkormányzat azon múlt évi döntését, amellyel a testület leváltotta 

alpolgármesteri tisztségből Szász Jenőt. 

 

A szenátus nem támogatja, hogy 10%-os béremelést kapjanak a kisebbségek 
nyelvét ismerő hivatalnokok 
2012. április 12. – transindex.ro 

A szenátus közigazgatási bizottsága elutasította azt a törvényjavaslatot, amely szerint azok 

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

kaphatnak. A Máté András Levente és Márton Árpád RMDSZ-es képviselők által 

kezdeményezett törvénytervezet hallgatólagos elfogadási határideje szerdán járt le a 

szenátusban. 

 

Újabb mandátumot szerezne Kézdivásárhely MPP-s polgármestere 
2012. április 12. – Krónika, Erdély Ma 

Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere csütörtökön közölte, hogy a Magyar Polgári 

Párt (MPP) színeiben indul a júniusi polgármester-választáson. A polgármester – aki ellen 

a tavaly vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség – arra számít, hogy ellenfelei korrupciós 

vádakkal támadják majd. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2012/04/12/martonyi-a-kormany-folyamatosan-napirenden-tartja-a-benes-dekretumok-ugyet
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/04/12/martonyi-a-kormany-folyamatosan-napirenden-tartja-a-benes-dekretumok-ugyet
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62514
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62514
http://itthon.transindex.ro/?hir=28850
http://itthon.transindex.ro/?hir=28850
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Antal Árpádot támogatja az EMNP Sepsiszentgyörgyön 
2012. április 12. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy jelenlegi RMDSZ-es polgármesterét támogatja az idei 

helyhatósági választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Bedő Zoltán, a néppárt 

sepsiszentgyörgyi alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, négyórás maratoni 

beszélgetés után a párt sepsiszentgyörgyi közgyűlése 90 százalékban Antal Árpád mellett 

tette le a voksát. 

 

Véglegesítette jelöltlistáját a Szilágy megyei RMDSZ 
2012. április 12. – transindex.ro, Krónika 

Huszonegy polgármesterjelöltet indít Szilágy megyében az RMDSZ. A jelölteket a helyi 

közösségek választották, döntésüket a szövetség megyei szervezete minden esetben 

tiszteletben tartotta. A Szilágy Megyei Tanács elnöki tisztségére Csóka Tibort jelöli a 

szövetség, ugyanakkor 31 közigazgatási egységben állít tanácsosi jelöltlistát. 

 

Szakáts István függetlenként szerezne mandátumot a kolozsvári városi 
tanácsban 
2012. április 12. – transindex.ro 

Szakáts István az első független jelölt, aki jelezte indulási szándékát a kolozsvári 

helyhatósági választásokon. A civil ügyekért küzdő jelölt egy helyi tanácsosi mandátumra 

pályázik. A függetlenként induló civil aktivista főbb kampánytémái a társadalmi 

mozgósítás, a kultúra által katalizált városfejlesztés, és a köztér – beleértve a zöldterületet. 

 

Mi állhat a Borbély László ellen indított „hadjárat” hátterében? 
2012. április 12. – Gál Mária – Erdély Ma, Népszava 

A Népszava internetes kiadása „Băsescu és a ciános korrupció” cím alatt elemzést készített 

arról, ami Borbély László ügyét és az államfő tevékenységeit illeti. A szerző szerint, a 

Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) Traian Băsescu parancsára állította össze a volt 

környezetvédelmi miniszter nevével ellátott bűnvádi dossziét, és emelt súlyos vádakat a 

volt tárcavezető ellen csakis azért, hogy elterelje a közvélemény figyelmét az általa 

képviselt Demokrata Liberális Párt (PDL) gondjairól. 

 

Smaranda Enache: Borbély nem adta be a derekát 
2012. április 12. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache úgy véli: Traian Băsescu 

államelnök saját pozícióját kihasználva próbálja befolyásolni a környezetvédelmi 

minisztériumot a verespataki aranykitermelés kapcsán. Borbély Lászlónak pedig azért 

kellett visszalépnie, mert nem adta be a derekát, amikor pozitív véleményezést kértek tőle 

ezzel kapcsolatban. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62516
http://itthon.transindex.ro/?hir=28855
http://itthon.transindex.ro/?hir=28856
http://itthon.transindex.ro/?hir=28856
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115516&cim=mi_allhat_a_borbely_laszlo_ellen_inditott_hadjarat_hattereben
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/smaranda-enache-borbely-nem-adta-be-a-derekat
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Ro vs Hu? Ésszerű választást akarnak a sepsiszentgyörgyi liberálisok 
2012. április 12. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

„Mondjunk nemet azoknak, akik inkompentenciájukat nemzetiségi érdekek mögé rejtik!” 

– ez az üzenete a Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi szervezete által indított 

legújabb kampánynak. Mădălin Guruianu, a helyi liberálisok vezetője elmondta: a 

kampány célja, hogy a választópolgárok azokra voksoljanak, akik valóban tenni 

szeretnének a közért, nemzetiségüktől függetlenül. 

 

Éles a határ a tisztességes és a „lumper” szegény között 
2012. április 12. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Krónika 

Nagyszabású konferenciára került sor a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, 

a Csibész Alapítvány és a Lazarénum Alapítvány szervezésében a marosvásárhelyi Bod 

Péter Tanulmányi és Diakóniai Központban április 11–12-én. A rendezvény központi 

témája az erdélyi magyar ajkú cigányság helyzete volt. Balog Zoltán államtitkár 

előadásában kifejtette: különbség van a tisztességes és „lumper” szegénység között. 

 

Ingyen fordít és fényképez az RMDSZ 
2012. április 12. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Kétezer, állampolgársági kérelmeket tartalmazó dossziét állítottak össze az RMDSZ Csíki 

Területi  Szervezetének irodájában egy év alatt. Honosítási ügyben naponta 50–80 

személy keresi fel a csíkszeredai irodát, ahol ingyen fordítják le a kérelemhez szükséges 

dokumentumokat. A fényképeket is ingyen készítik. 

 

Körvonalazódnak a jelöltlisták a Néppártnál 
2012. április 12. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Két vidéki szervezetét és két udvarhelyszéki polgármesterjelöltjét mutatta be a sajtónak az 

Erdélyi Magyar Néppárt. „Az udvarhelyszéki településeken folyamatosan alakulnak meg az 

Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezetei, a tanácsos- és polgármesterjelöltek listája is 

körvonalazódik” – mondta György László, az EMNP Hargita megyei elnöke. 

 

A köz véleményét térképezi fel Tankó 
2012. április 12. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Elindult a bizalomépítés – mondta el Tankó László, az Erdélyi Magyar Néppárt 

székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje. A cégvezető április 16-án, csütörtökön délelőtt 

arról számolt be a sajtónak, hogy a lakosság, intézmények, civil szervezetek és egyházak 

bevonásával problématérképet készít. 

 

Nem hagyja annyiban Borboly 
2012. április 12. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Borboly Csaba megyei tanácselnök feljelentést tett a Hargita Megyei Rendőr-

felügyelőségen a „felavatós” honlap és plakátok készítői ellen.  
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115532&cim=ro_vs_hu_esszeru_valasztast_akarnak_a_sepsiszentgyorgyi_liberalisok
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/eles-a-hatar-a-tisztesseges-es-a-lumper-szegeny-kozott
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ingyen-fordit-es-fenykepez-az-rmdsz
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/korvonalazodnak-a-jeloltlistak-a-neppartnal
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-koz-velemenyet-terkepezi-fel-tanko
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/nem-hagyja-annyiban-borboly
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Háromszék: megvannak az RMDSZ megyei tanácsos- és polgármesterjelöltjei 
2012. április 12. – transindex.ro 

Csütörtökön ülésezett Kézdivásárhelyen az RMDSZ Háromszéki Képviselők Tanácsa, 

amely döntött a Kovászna megyei településeken a helyhatósági választásokon a szövetség 

színeiben induló megyei jelöltek személyéről. 

 

Jobb eredményt céloznak, mint 2004-ben és 2008-ban 
2012. április 12. – Nyugati Jelen 

20 önkormányzatban és a megyei tanácsnál is saját listát indít az RMDSZ, annak ellenére, 

hogy csak 16 helyi szervezete van Hunyad megyében a júniusi helyhatósági választáson, 

hangsúlyozta csütörtökön Déván sajtóértekezleten Winkler Gyula EP-képviselő. A cél 

ugyanis jobb eredményt elérni, mint az előző két alkalommal, amikor a magyarság 

képviselet nélkül maradt a megyei tanácsban. 

 

Azamfirei mégis rektor 
2012. április 13. – Krónika 

Az oktatási minisztérium csütörtökön rendeletet bocsátott ki, melyben Leonard Azamfirei 

rektort ruházta fel aláírási és hitelutalványozói joggal a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen. Azamfirei közölte: a tárca újabb átiratot küldött, melyben 

arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyetemi chartába bele kell foglalni a magyar karok 

létrehozását – erről várhatóan szerdán tárgyal az intézmény szenátusa. 

 

Cseke Attila bevenné Váradot 
2012. április 13. – Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Több területen is régióközponttá szeretné tenni Nagyváradot Cseke Attila, az RMDSZ 

polgármesterjelöltje, akit ebben a minőségében csütörtökön mutattak be a sajtónak. A 

szenátor mellett a váradi kulturális, egyházi és sportélet jeles személyiségei is 

felsorakoztak, köztük Csűry István református püspök, Jenei Imre, a román 

futballválogatott egykori szövetségi kapitánya és a Jakobovits képzőművész házaspár. 

 

Se veled, se nélküled?... 
2012. április 13. – Új Magyar Szó 

Helyi szimpátiák vagy régi sértettségek mentén folynak Erdély nagyobb városaiban a 

magyar pártok közötti egyeztetések a június 10-i helyhatósági választások elõtt. Míg 

Háromszéken a magyar ellenpártok is támogatnák az RMDSZ ismertebb jelöltjeit, a 

Partiumban és Kolozsváron szétválnak a magyar alakulatok útjai. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28857
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jobb_eredmenyt_celoznak_mint_2004_ben_es_2008_ban.php
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Szabó Béla: Süketek párbeszéde a MOGYE-n 
2012. április 13. – Szabadság 

„Az új tisztség semmi változást nem jelent számomra, hiszen folytatni kell a munkát, amit 

az utóbbi kilenc-tíz hónapban végeztünk” – jelentette ki a Szabadság kérdésére Szabó Béla 

professzor, akit szerdán választott vezetőjévé a MOGYE magyar tagozata. 

 

Miroslav Lajčák találkozott Németh Zsolttal 
2012. április 12. – TASR, hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter a Globsec nemzetközi konferencián csütörtökön 

találkozott Németh Zsolt magyar külügyi államtitkárral. Lajčák a TASR hírügynökségnek 

elmondta, a találkozón tolmácsolta azt a szándékot is tolmácsolta, hogy a nyitott 

kérdéseket kétoldalú tárgyalások útján oldják meg. Lajčák egyúttal üdvözölte Orbán Viktor 

kormányfő és Martonyi János külügyminiszter választások utáni pozitív hangvételű 

üzenetét, amelyből kitűnt a magyar fél szándéka a jószomszédi együttműködés iránt. 

 

Hidak Európa népei között: kiállítás nyílik Füleken 
2012. április 12. – MTI, bumm.sk 

A losonci járásbeli Fülek Városi Honismereti Múzeumában szombaton nyílik a közép-

európai történelem nemzeteket összekapcsoló alakjait bemutató, Hidak Európai népei 

között című kiállítás. 

 

Magyarországon építkezik az új szlovák igazságügyi miniszter 
2012. április 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyarországon, a szlovák határhoz közeli Feketeerdőn épít házat Tomáš Borec, a 

napokban hivatalba lépett Fico-kormány igazságügy-minisztere. A hírt közlő Kisalföld 

szerint a kormánytag utcaszomszédja a pozsonyi parlamenti egyik magyar képviselője, aki 

öt éve, még egyetemi tanárként vásárolt telket Feketeerdőn, de „a retorzióktól tartva” neve 

elhallgatását kérte. 

 

Petícióban tiltakoznak az iskola költöztetése ellen a szülők 
2012. április 13. – Száz Ildikó – Új Szó 

Aláírásgyűjtésbe kezdett a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola szülői és pedagógus 

közössége azért, hogy az intézmény továbbra is a város központjában maradjon. Az 

intézmény elköltöztetése az iskola megszűnéséhez vezetne, ugyanis így a vágsellyei magyar 

alapiskola elveszítené a vidékről beutazó tanulókat. Az iskola hatvannál több tanulójának 

nehezítenék meg a beutazást azzal, ha a Vág túloldalán található vágvecsei lakótelepre 

telepítenék az intézményt, ahonnan mindössze tizenöten járnak magyar iskolába. 
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http://www.bumm.sk/67409/hidak-europa-nepei-kozott-kiallitas-nyilik-fuleken.html
http://www.bumm.sk/67410/magyarorszagon-epitkezik-az-uj-szlovak-igazsagugyi-miniszter.html
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Kampánybuszt indított a VMSZ Szabadkáról 
2012. április 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kampánybuszt indított csütörtökön Szabadkáról a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), 

hogy a májusi szerbiai választások előtt minél több emberrel személyesen is 

megismertethesse programját. Fremond Árpád, a párt köztársasági parlamenti képviselője 

elmondta, hogy a kampánybusz a következő huszonkét napban mintegy száztíz településre 

jut el. 

 

10 százalék a magyar nyelvű tájékoztatásra 
2012. április 12. – Pannon RTV 

Tizenhatmillió dinárból másfelet sem kapna meg a magyar média Szabadkán. A Város 

köztájékoztatási pályázati bizottsága a lakosság nemzeti összetételét és a Magyar Nemzeti 

Tanács javaslattételi jogát is semmibe vette, amikor elbírálta a szabadkai pénzek elosztását 

és megfogalmazta javaslatát a polgármester felé. 

 

Zenta: Aláírták a civil szervezetek támogatására vonatkozó szerződéseket 
2012. április 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csütörtökön írták alá a zentai Városházán az önkormányzat illetékesei a községbeli civil 

szervezetek vezetőivel az idei évi önkormányzati támogatásokról szóló szerződéseket. Az 

összejövetel kezdetén Širková Anikó, Zenta község polgármestere elmondta, hogy egy 

hosszantartó folyamat végére érkeztek. 

 

Nemzetpolitikai háromszög 
2012. április 13. – Magyar Szó 

Németh Zsolt magyar külügyminisztériumi államtitkár a nemzeti összetartozásról tartott 

előadást Magyarkanizsán. Németh Zsolt az előadást azzal kezdte, hogy a hallgatóság 

képzeljen el egy háromszöget, egyik sarkában Magyarországot, a másikban Szerbiát, a 

harmadikban a vajdasági magyarságot. „Ennek a nemzetpolitikai háromszögnek a három 

oldala egyformán fontos. Mindegyik oldala egy viszonyt testesít meg.” 

 

A színház megy a nézőhöz 
2012. április 13. – Nagy Magdolna – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Mintegy másfél millió dinárral támogatja az idén az MNT a hivatásos vajdasági magyar 

színházak tájolását, aminek köszönhetően legalább húsz vajdasági, magyarok lakta 

helységbe jutnak el idén hivatásos színháztársulataink. Az MNT tájolási programját 

hivatalosan csütörtökön szentesítették aláírásukkal egyfelől, a nemzeti tanács részéről 

Korhecz Tamás elnök, másfelől a négy színházi intézmény vezetője. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13326/Kampanybuszt-inditott-a-VMSZ-Szabadkarol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=5528
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13327/Zenta-Alairtak-a-civil-szervezetek-tamogatasara-vonatkozo-szerzodeseket.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-13_Nemzetpolitikai_haromszog.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-13_A_szinhaz_megy_a_nezohoz.xhtml
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Baloga a Tisza-melléki járás és a magyar autonómia ellen 
2012. április 13. – Kárpátalja 

Nem helyeselné a kárpátaljai magyarok autonómiáját Viktor Baloga, a rendkívüli helyzetek 

minisztériumának tárcavezetője. Unokatestvére, Vaszil Petyovka ellenzéki parlamenti 

képviselő viszont támogatja a magyar egyéni parlamenti választókörzet létrehozását. 

 

Társulási szerződés az EU-val: aláírás csak jövőre? 
2012. április 13. – Kárpátalja 

Kijev kénytelen volt beismerni, hogy idén már nem írják alá az Ukrajna és az Európai Unió 

közötti társulási és szabadkereskedelmi megállapodást, miután március 30-án 

Brüsszelben csak a szerződés szövegének egy részét parafálták. 

 

Egy ellentét története 
2012. április 13. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

közötti ellentét történetét és mibenlétét boncolgatja a Zerkalo Nyegyelji kijevi hetilap. A 

szerző, a kárpátaljai Volodimir Martin meglehetősen elfogult az UMDSZ javára és a 

KMKSZ kárára – például egy szóval sem említi a KMKSZ-től 2002-ben elcsalt parlamenti 

választási győzelmet –, s a cikkben igen sok a ténybeli pontatlanság – írja a Kárpátalja 

hetilap. 

 

BUKV - nyári nyelvtábor a Balatonnál 
2012. április 12. – Volksgruppen 

Burgenland legtöbb iskolájában van már magyar nyelvtanítás, sok diák azonban a nyári 

szünetet is kihasználja, hogy gyakorolhassa a nyelvet. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület szervezésében idén Balatonalmádiban lesz tábor. A táborban két felsőőri 

és két budapesti pedagógus segítségével gyakorolhatják a gyerekek a nyelvet és bővíthetik 

szókincsüket. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-13/baloga-a-tisza-melleki-jaras-es-a-magyar-autonomia-ellen.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-13/tarsulasi-szerzodes-az-eu-val-alairas-csak-jovore.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-13/egy-ellentet-tortenete.php
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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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http://www.atv.hu/
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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/

