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Répás: a szórvány megmaradásának kulcsa az anyanyelvi oktatás 
2012. április 13. – MTI 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint a szórványmagyarság megmaradása része 

az egész Kárpát-medencei magyarság megmaradásának. Répás Zsuzsanna a témában 

pénteken a fővárosban rendezett konferencián azt nevezte az igazán nagy feladatnak, hogy 

a teljesen eltérő élethelyzetű és hátterű szórványközösségeknek megtalálják azt az utat, 

amely magyar identitásuk megtartásához, erősödéséhez vezet. 

 

A magyar nemzeti érdekek képviselete 
2012. április 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Vajdaságban tett szombaton látogatást Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár. Ellátogatott Csantavérre, Tornyosra, Kúlára, Szenttamásra és 

Törökbecsére. Látogatásának célja a nemzeti összetartozás hangsúlyozása. Répás 

Zsuzsanna kifejtette, a nemzetpolitika megvalósulásához Magyarországnak elsősorban 

határon túli partnerekre van szüksége. A VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács alkalmas erre 

a szerepre. 

 

Megalakult a Kulturális Autonómia Tanács 
2012. április 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Megalakította Kolozsváron a Kulturális Autonómia Tanácsot az RMDSZ. A testület a 

romániai magyar tudományos, művészeti, művelődési és szakmai szervezetek képviselőit, 

illetve a történelmi magyar egyházak képviselőit tömöríti. 

 

A Rákóczi Szövetség együttműködik az Emberi Méltóság Tanácsával 
2012. április 13. – MTI, bumm.sk 

Együttműködik az Emberi Méltóság Tanácsa és a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei 

magyar jogvédelem érdekében. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és 

Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke a megbeszélésükön a két szervezet jövőbeni 

együttműködésének lehetőségeiről tárgyalt. 

 

Gergely Balázs az EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje 
2012. április 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Gergely Balázs lesz az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári polgármesterjelöltje a 

helyhatósági választásokon. A 35 éves régész-történész indulását a Farkas utcai Szent 

György-szobor előtt pénteken jelentette be a sajtónak. Az eseményen a Néppárt 17 fős helyi 

tanácsosi jelöltlistáját is nyilvánosságra hozták. 
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http://www.bumm.sk/67465/repas-a-szorvany-megmaradasanak-kulcsa-az-anyanyelvi-oktatas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13341/A-magyar-nemzeti-erdekek-kepviselete.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62574
http://www.bumm.sk/67475/a-rakoczi-szovetseg-egyuttmukodik-az-emberi-meltosag-tanacsaval.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62572
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Három polgármesterjelölt száll harcba a magyar szavazatokért 
Marosvásárhelyen 
2012. április 13. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Három polgármesterjelölt száll harcba a magyar szavazatokért Marosvásárhelyen a júniusi 

önkormányzati választásokon. Az RMDSZ Frunda György szenátort jelöli, a Magyar 

Polgári Párt által alakított polgári koalíció Benedek Imrét, Smaranda Enache pedig 

függetlenként indul. Mellettük három román jelölt is versenybe száll a polgármesteri 

székért. 

 

Végleges jelöltlisták Háromszéken 
2012. április 13. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Kézdivásárhelyen a Vigadó nagytermében tartotta küldöttgyűlését csütörtökön az RMDSZ 

megyei szervezete. Az összejövetel alkalmával a területi elnök tevékenységi beszámolója 

mellett sor került a megyei RMDSZ-es polgármester jelöltek, a megyei tanácsos jelöltek, 

valamint az ifjúsági jelöltek nevesítésére és bemutatására. 

 

Eckstein-Kovács Péter: imádnivaló polgármesteri programom van a 
kolozsváriaknak 
2012. április 14. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Eckstein-Kovács Péter volt államelnöki tanácsost nevezte meg pénteken az RMDSZ 

kolozsvári polgármesterjelöltjeként a júniusi választásokra, aki azt állítja: „románok és 

magyarok számára egyaránt imádnivaló programja van”. Eckstein-Kovács Péter az 

RMDSZ Kolozs megyei küldöttgyűlésen azt nyilatkozta, hogy szeretne Kolozsvár 

polgármestere lenni, hiszen egyetlen jelölt sem kolozsváribb, mint ő. 

 

Faragó Péter megyei tanácselnökjelölt és listavezető 
2012. április 14. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Szombat délelőtt az RMDSZ Arad Megyei Szervezete választmányi ülésének legfontosabb 

napirendi pontja a megyei tanácsosjelöltek rangsorolása volt. Mivel Faragó Péter képviselő 

csak egyedül adta be jelentkezését megyei tanácselnökjelöltnek, erről szükségtelen volt 

rangsorolást tartani. Az alapszabályzat értelmében a megyei tanácsosjelölt-lista első 

helyezettje a megyei elnök – Arad esetében Bognár Levente –, második a 

tanácselnökjelölt, a többi helyet kellett rangsorolni a hat jelentkező között. 

 

A választási együttműködésről egyeztettek Gyergyószentmiklóson az EMNP 
és az MPP vezetői 
2012. április 15. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) választási 

együttműködésének a lehetőségeiről tárgyaltak Gyergyószentmiklóson a párt vezetői. A 

tárgyalás tényét mind Toró T. Tibor, az EMNP elnöke, mind Szász Jenő, az MPP elnöke 

megerősítette. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115606&cim=harom_polgarmesterjelolt_szall_harcba_a_magyar_szavazatokert_marosvasarhelyen_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115606&cim=harom_polgarmesterjelolt_szall_harcba_a_magyar_szavazatokert_marosvasarhelyen_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115609&cim=vegleges_jeloltlistak_haromszeken
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115678&cim=eckstein_kovacs_peter_imadnivalo_polgarmesteri_programom_van_a_kolozsvariaknak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115678&cim=eckstein_kovacs_peter_imadnivalo_polgarmesteri_programom_van_a_kolozsvariaknak
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/farago_peter_megyei_tanacselnokjelolt_es_listavezeto.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62573
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62573
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Többnyelvű információs táblákat helyeznek el Szatmár megyében 
2012. április 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

A nyár folyamán mintegy 250 magyar táblát helyeznek el a román feliratok mellé a 

történelmi műemlékeken és turisztikai látványosságokon. Mivel a minisztérium csak a 

román nyelvű táblákat finanszírozza, az önkormányzatoknak önerőből kell elkészíteniük a 

többnyelvű táblákat. 

 

Hármas magyar verseny Romániában 
2012. április 16. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet 

A közelgő romániai helyhatósági választásokról nyilatkozott Szász Alpár politológus. Nagy 

harcra számít a három magyar párt között, bár az EMNP felajánlotta az RMDSZ-nek az 

összefogást azt az utóbbi párt elutasította. Ezért minden nagyobb erdélyi városban külön 

jelöltet állítanak. A politológus azt is elmondta, hogy a harcnak negatív következménye 

lehet a politikai pozícióvesztés is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. április 16-i számában olvasható.) 

 

Fico-Orbán találkozó formálódik április végén 
2012. április 13. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Szlovákia érdekelt abban, hogy jó és baráti kapcsolatot tartson fenn szomszédaival, így 

Magyarországgal is – jelentette ki pénteken Robert Fico. A kormányfő bejelentette, hogy 

Orbán Viktor miniszterelnökkel Varsóban találkozhat először április 26-án. A Miroslav 

Lajčák külügyminiszter hivatali beiktatása alkalmából rendezett sajtóértekezleten Fico 

kiemelte, a találkozó alkalmas lesz arra, hogy „megkezdődhessen a normális 

kommunikáció” a két ország között. 

 

Berényi: tudatosítani kell, hová vezet, ha kilépünk a magyar politizálás 
keretei közül 
2012. április 14. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió 

„Mikor megjelent az utolsó népszámlálási eredmény, akkor nem volt ott egyetlen 

szlovákiai politikus, aki sajnálkozását fejezte volna ki, hogy 60 ezerrel kevesebb magyar él 

ebben az országban. (…) Ennek kellene egy komolyabb ébresztőnek lennie azon magyarok 

számára, akik nem akarnak asszimilálódni, identitást váltani, nem akarnak elvándorolni. 

 

Egymilliót költött kampányára a Híd 
2012. április 14. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Nyilvánosságra hozta választási kampányának költségeit a Híd. A párt a 1,1 millió eurót 

költött a kampányra. A Híd legbőkezűbb támogatói szlovák nemzetiségűek voltak: Ingrid 

Šillová 40 ezer euróval, Irena Augustínová és Ján Ružička pedig 35-35 ezer euróval 

segítették a Bugár Béla vezette alakulatot. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115745&cim=tobbnyelvu_informacios_tablakat_helyeznek_el_szatmar_megyeben_video
http://www.bumm.sk/67482/fico-orban-talalkozo-formalodik-aprilis-vegen.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/33442-berenyi-tudatositani-kell-hova-vezet-ha-kilepunk-a-magyar-politizalas-keretei-kozul
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/33442-berenyi-tudatositani-kell-hova-vezet-ha-kilepunk-a-magyar-politizalas-keretei-kozul
http://www.bumm.sk/67501/egymilliot-koltott-kampanyara-a-hid.html
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Az MKP és a Most-Híd eltérően vélekedik a felvidéki magyarok 
létszámcsökkenéséről 
2012. április 15. – hirek.sk, Új Szó Online 

Sokkolóak a népszámlálási adatok a magyar kisebbségre nézve - idézi a SITA hírügynökség 

Berényi Józsefet. Az MKP elnöke szerint a jogrendnek ki kell bővülnie a kisebbség 

megmaradása szempontjából fontos kollektív jogokkal, és növelni kell a kisebbségeknek 

nyújtott állami támogatást. A Most-Híd szóvivője, Zuzana Bačiak-Masaryková 

mérsékeltebben fogalmazott; szerinte figyelembe kell venni a demográfiai tényezőket, az 

alacsony születési arányszámot, valamint a természetes asszimilációt, ami nemzeti értékek 

és a nemzeti identitás változó megítéléséből adódik. 

 

A VMSZ a kisebbségi érdekvédelemben nem enged 
2012. április 13. – Vajdaság Ma 

A kisebbségi kérdések olyan prioritások, amelyekből semmiképpen sem enged a VMSZ – 

hangsúlyozták csütörtök este Szabadkán, a Bajnát Helyi Közösségben a párt jelöltjei: 

Maglai Jenő, szabadkai polgármesterjelölt, Varga László, a VMSZ köztársasági 

képviselőjelöltje, valamint Újhelyi Ákos, a párt tartományi listavezetője. 

 

Szórvány és nemzet 
2012. április 13. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki Petőfi Sándor MME-ben a Civil társadalom szórványban betöltött 

szerepe elnevezésű tanácskozás keretében Bodó Barna, a temesvári székhelyű Szórvány 

Alapítvány elnöke volt a vendég, aki Szórvány és nemzet címmel tartott előadást. 

 

Dačić: Megengedhetetlenek a Vajdaság köztársasági státusáról szóló 
elképzelések 
2012. április 14. – Vajdaság Ma 

Megengedhetetlennek tartja Ivica Dacić, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) elnökjelöltje a 

Vajdaságról, mint köztársaságról szóló elképzeléseket, a tartomány autonómiájának pedig 

véleménye szerint nem lehet célja Szerbia szétverése. 

 

A VMSZ átadta Pásztor István jelölését az elnökválasztásokra 
2012. április 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádban átadta a Köztársasági Választási Bizottságnak 

Pásztor István jelölését a szerbiai elnöki posztra a május 6-ai választásokon. Pásztor a 

szerbiai parlamentben újságíróknak elmondta, jelöléséhez 12 963 aláírás gyűlt össze, 

annak ellenére, hogy minderre csak három nap állt rendelkezésére.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20120415131336/Az-MKP-es-a-Most-Hid-elteroen-velekedik-a-felvideki-magyarok-letszamcsokkeneserol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120415131336/Az-MKP-es-a-Most-Hid-elteroen-velekedik-a-felvideki-magyarok-letszamcsokkeneserol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13332/A-VMSZ-a-kisebbsegi-erdekvedelemben-nem-enged.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13335/Szorvany-es-nemzet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13340/Dacic-Megengedhetetlenek-a-Vajdasag-koztarsasagi-statusarol-szolo-elkepzelesek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13340/Dacic-Megengedhetetlenek-a-Vajdasag-koztarsasagi-statusarol-szolo-elkepzelesek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13343/A-VMSZ-atadta-Pasztor-Istvan-jeloleset-az-elnokvalasztasokra.html
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A kultúra nemzetmegtartó ereje 
2012. április 15. – Pannon RTV 

A kulturális intézmények és egyesületek helyzetéről és támogatási igényeiről tájékozódott 

Répás Zsuzsanna Szenttamáson. A Gion Emlékház után egy Magyar Ház építését tervezik 

Szenttamáson. Az elképzelést önerőből és anyaországi támogatásokból szeretnék 

megvalósítani. 

 

Prométheuszok és a láng 
2012. április 15. – Bajtai Kornél – Magyar Szó 

„Ha a fővárostól délre fekvő régiók emelik fel hangjukat fejletlenségük, elhanyagoltságuk 

miatt és követelnek több pénzt a közösből, az Belgrád szerint a decentralizációra irányuló 

jogos követelés, ellenben ha ugyanezeket a dolgokat Vajdaság említi, jól nevelten 

hozzátéve, hogy a követelés anyagi hátterét túlnyomórészt ő maga teremtette elő, az már 

szecesszionista törekvés” – írja a Magyar Szó publicistája. 

 

Népirtással vádolják a ruszinok Ukrajnát 
2012. április 15. - Kárpátinfo 

A kárpátaljai – Ukrajna által el nem ismert – ruszin kisebbség vezetői nemzetközi 

bírósághoz fordulnának, mert állításuk szerint az ukrán állam népirtást hajtott végre velük 

szemben. A ruszinokat támogatják az ukrajnai oroszbarát erők is, valamint azok, akik 

Ukrajnát föderatív államként képzelik el.  

 

Osztrák-magyar emléktáblát avattak 
2012. április 13. – Volksgruppen 

Az osztrák-magyar összefogást jelképező emléktáblát avattak pénteken a devecseri Vackor 

óvodában. Az intézmény vörösiszap-katasztrófát követő felújítása nagyrészt két osztrák 

tartomány, Burgenland és Stájerország adományaiból valósult meg. 

 

Elégedetlen népcsoportok 
2012. április 14. – Volksgruppen 

Az ausztriai népcsoportok képviselői még mindig elégedetlenek az új népcsoporttörvényre 

tett javaslattal. A népcsoportok képviselői szerint a törvény jelenlegi formájában még a 

korábbinál is kedvezőtlenebb a kisebbségben élők számára. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=5694
http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-15_Prometheuszok_es_a_lang.xhtml
http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/04/14/nepirtassal-vadoljak-ruszinok-ukrajnat
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163781/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163822/
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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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