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A magyarokkal szemben maradna az állampolgársági törvény szigora 
2012. április 16. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Robert Fico kormányfő és Marek Maďarič kulturális miniszter hétfői sajtótájékoztatójukon 

jelentették be, hogy úgy módosítanák az állampolgársági törvényt, hogy a saját 

akaratukból más állampolgárságot szerzők ne veszítsék el szlovák állampolgárságukat. „De 

Magyarország viszonylatában továbbra is érvényesnek kell maradnia a jogszabálynak“ - 

idézte Ficót a TASR hírügynökség. A kormányfő azzal magyarázta a kivételt, hogy 

Budapest nem módosította saját, kettős állampolgárságról szóló törvényét, amelyre 

válaszul született meg a jelenleg hatályos szlovák jogszabály 

 

'Ez itt Ukrajna – jegyezd meg, idegen!' 
2012. április 16. – MTI, Népszabadság Online, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó, 

Kárpátinfo, Magyar Hírlap 

Ismét meggyalázták a magyar honfoglalási emlékművet a kárpátaljai Vereckén, ahol 

ismeretlenek ezúttal ukrán nemzeti színű - kék és sárga - festékkel szórták be az emlékjel 

felületének mintegy kétharmadát. A Kárpátalja felőli oldalára az elkövetők ugyancsak 

ukrán nemzeti színekkel a következő feliratot pingálták: „Ez itt Ukrajna – jegyezd meg, 

idegen!” 

 

Semjén: a kormány felháborodással értesült a vereckei honfoglalási emlékmű 
újabb meggyalázásáról 
2012. április 16. – MTI, Kárpátalja Ma 

A magyar kormány felháborodással értesült a vereckei magyar honfoglalási emlékmű 

újabb, immár sokadik meggyalázásáról - közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

hétfőn az MTI-vel. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese közleményében azt írta: 

elvárják, hogy az ukrán hatóságok határozott fellépéssel vessenek véget a sorozatos 

provokációknak. 

 

Támogatja a vajdasági magyarok törekvéseit a kormány 
2012. április 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Észak-bácskai egyházi intézményeket látogatott meg hétfőn Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

vendégeként járt Szerbiában. A politikus látogatása első állomásán, Martonoson 

újságíróknak elmondta, szeretne minél több vajdasági magyar közösséget felkeresni, 

személyes tapasztalatokat gyűjteni. A helyettes államtitkár hangsúlyozta: nagyon fontos, 

hogy a közösségeknek legyenek terveik, hiszen ez mutatja, milyen életerő van az ott 

élőkben. Hozzátette: a magyar kormány, ha lehet, ezeket a törekvéseket támogatni fogja. 
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http://www.bumm.sk/67566/a-magyarokkal-szemben-maradna-az-allampolgarsagi-torveny-szigora.html
http://nol.hu/kulfold/_ez_itt_ukrajna___jegyezd_meg__idegen__
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/9447-semjen-a-kormany-felhaborodassal-ertesult-a-vereckei-honfoglalasi-emlekmu-ujabb-meggyalazasarol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/9447-semjen-a-kormany-felhaborodassal-ertesult-a-vereckei-honfoglalasi-emlekmu-ujabb-meggyalazasarol
http://mno.hu/hatarontul/tamogatja-a-vajdasagi-magyarok-torekveseit-a-kormany-1068926
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Az RMDSZ szerint meg kell tartani a természetbeni visszaszolgáltatást 
2012. április 16. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ kérni fogja a koalíció következő ülésén, hogy az új restitúciós törvény 

tervezetébe kerüljön vissza a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok természetbeni 

visszaszolgáltatását lehetővé tevő cikkely – jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ 

elnöke mindezt Bogdan Drăgoi pénzügyminiszter nyilatkozata kapcsán fejtette ki, aki 

rámutatott: amennyiben csupán pénzbeli, de teljes értékű kártérítést fizetne a kormány az 

elkobzott ingatlanokért, az 70 milliárd lejes megterhelést jelentene az államkassza 

számára, az összeg több mint felét pedig a 88 ezer ingatlanát visszaigénylő római katolikus 

egyháznak kellene kifizetni. 

 

Eltörölnék a visszaszolgáltatást 
2012. április 16. – Erdély Ma 

A magyar történelmi egyházak és a szász közösségek is szót emeltek a román kormány 

azon törvénytervezete ellen, amelyik eltörölné a jelenleg érvényes restitúciós törvényt. 

Vagyis a tervezet szerint nem kellene visszaszolgáltatni például az egyházaknak a 

kommunizmus idején elkobzott ingatlanokat. 

 

Vissza a visszaszolgáltatással 
2012. április 16. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Irházi János szerint Hivatalos és közzétett magyarázat szerint nincs pénz a kárpótlásra. 

Hivatalosan, de titokban tartott szándék szerint a román állam egyszerűen nem akar több 

ingatlant, erdőt visszaadni sem a magyar történelmi egyházaknak, sem a 

kastélytulajdonosok leszármazottainak, örököseinek. Meg a németeknek sem”. 

 

Az önszerveződéssel kapcsolatos elakadt elképzeléseket karolná fel a 
Kulturális Autonómia Tanács 
2012. április 16. – transindex.ro 

A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) nagy hangsúlyt fektet a magyar társadalom számára 

fontos programok beindítására. Össze kell gyűjtenünk azokat az önszerveződéssel 

kapcsolatos elképzeléseket, amelyek az elmúlt években elakadtak, és ezeket kell sikerre 

vinnünk – nyilatkozta Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke, az RMDSZ 

főtitkárhelyettese. 

 

EMNT: szemfényvesztési kísérlet az autonómia tanács létrehozása 
2012. április 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ saját párttanácsát hozta létre a Kulturális Autonómia Tanács megalakításával 

– közölte hétfőn az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). Sándor Krisztina, a szervezet 

ügyvezető elnöke szerint a megalakult intézmény létrehozásáról 2009-ben másképp 

döntött az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), az RMDSZ pedig nem tartotta 

be az akkor elfogadott határozatot. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62576
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115783&cim=eltorolnek_a_visszaszolgaltatast
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/vissza_a_visszaszolgaltatassal.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=28880
http://itthon.transindex.ro/?hir=28880
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62581
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Cipőt kulturális lúdtalpunkra! 
2012. április 16. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka a Kulturális Autonómia Tanács hétvégi megalakulása kapcsán arról ír, 

hogy „a politikai hasadtság most áthidalhatatlannak tűnik, lehet, hogy ezt a hasadtságot 

politikailag nem is kell áthidalni. Már mindenféle párttartalom terítékre került, már 

mindenféle stratégia le- és felfutott, mindenki volt már mindenféle szereposztásban. Itt az 

ideje, hogy jöjjön valami egészen más, minél távolabb a pártoktól, szervezetektől (igen, az 

eddigi pártzsákutcás RMDSZ-től is), és kezdődjön valami nagyon civil, nagyon szakmai. 

Hívják Kulturális Autonómia Tanácsnak, vagy bármi másnak”. 

 

Ma szavaznak a MOGYE kapcsán benyújtott bizalmatlansági indítványról 
2012. április 16. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Jelen lesznek, de nem fognak szavazni a bizalmatlansági indítványról az RMDSZ 

parlamenti képviselői. Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton azt nyilatkozta, tart 

attól, miként fognak szavazni a koalíciós partnerek parlamenti képviselői. 

 

Tőkés: a Szekuritáté besúgója volt Higyed István egykori székelyhídi esperes 
2012. április 16. – Krónika, transindex.ro, Magyar Hírlap 

Sandu fedőnéven jelentett a Szekuritáténak Higyed István volt székelyhídi esperes, 

feladata Tőkés László lelkészi környezetének feltérképezése volt – tájékoztatott az európai 

parlamenti képviselő. 

 

70%-os támogatottsága van Bunta Leventének Székelyudvarhelyen 
2012. április 16. – transindex.ro 

Több mint 70 százalékos a támogatottsága Bunta Leventének, az RMDSZ 

polgármesterjelöltjének Székelyudvarhelyen, ezt a szövetség, de a politikai ellenfelek által 

készített felmérések is egyaránt igazolják – ezt maga Bunta Levente jelentette be pénteken, 

az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) Többszemközt című műsorában. 

 

Csíkszereda: ismét Antal Attila és Szőke Domokos lehet az alpolgármester 
2012. április 16. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Erdély Tv 

Antal Attilát és Szőke Domokost, Csíkszereda jelenlegi két alpolgármesterét ismét a város 

élén látná az a több mint háromezer szavazó, aki vasárnap urnákhoz járult a székelyföldi 

városban. A helyi RMDSZ előválasztása eredményeként létrejött az a jelöltlista, amely 

meghatározza a helyi tanácsosi tisztségeket megpályázók sorrendjét. 

 

Szabó Béla: süketek párbeszéde zajlik a MOGYE-n 
2012. április 16. – Erdély Ma, Duna Tv 

Mint ismeretes április 11-én Szabó Béla professzort választotta vezetőjévé a MOGYE 

magyar tagozata. A professzor elmondta, hogy lényegében ugyanazokat a feladatokat 

vállalta el, amelyeket eddig is végeztek és végzett ő is az elmúlt 9-10 hónapban. Hozzátette: 
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http://manna.ro/velemeny/cipot-kulturalis-ludtalpunkra!-2012-04-16.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28878
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62580
http://itthon.transindex.ro/?hir=28881
http://itthon.transindex.ro/?hir=28882
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115797&cim=szabo_bela_suketek_parbeszede_zajlik_a_mogye_n_video
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nehéz lesz megoldani a MOGYE-n kialakult helyzetet, hiszen „süketek párbeszéde” zajlik a 

román és a magyar tagozat között. 

 

Mezei Jánost és Egyed Józsefet támogatja az EMNP 
2012. április 16. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Nem indít saját polgármesterjelölteket az Erdélyi Magyar Néppárt Gyergyószentmiklóson 

és Gyergyóújfaluban, hanem a funkcióban lévő, MPP-s polgármesterek újraválasztása 

mellett áll ki. Más gyergyószéki településeket illetően még nincs hivatalos bejelentés a 

jelöltállításról. 

 

Az RMDSZ 39 Kovászna megyei településen saját jelöltet állít 
2012. április 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az RMDSZ Háromszéken minden magyar többségű településen indít saját polgármester és 

tanácsosi jelölteket. A szövetség ugyanakkor mintegy száz fiatal jelöltnek is biztosít 

tanácsos helyet befutó helyen. Tamás Sándor újra versenybe száll a Kovászna megyei 

tanács elnöki tisztségért. 

 

Odázott névadások 
2012. április 17. – Krónika 

Míg Marosvásárhelyen a magyarság küzd azért, hogy a város bár egy általános iskolája 

magyar személyiség nevét vehesse fel, a megye színmagyar településeinek nagy 

többségében más a helyzet. Bár az elmúlt 22 év alatt az önkormányzati, illetve iskolai 

vezetők egyszerű tollvonással megoldhatták volna a tanintézetük elkeresztelésének ügyét, 

nagyon sok helyen 1989-től máig erre még nem kerítettek sort. 

 

Szélsőségek 
2012. április 17. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke a kedden benyújtandó bizalmatlansági indítvány kapcsán megjegyzi: 

„A rendszerváltás utáni időszak egyik legcinikusabb politikai lépésére készül a bukaresti 

ellenzék, amikor az autonómia jelszavát zászlajára tűzve, ám a magyarellenes indulatokat 

felkorbácsolva kíván kormányt buktatni. A Szociálliberális Unió (USL) ma azért készül 

bizalmatlansági indítványt benyújtani, mert a kormány rendelettel hozta létre a MOGYE 

magyar tanulmányi vonalát”. 

 

Utolsó esély Kolozsváron? 
2012. április 17. – Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ értesülései szerint nyilvános tárgyalást kezdeményez Kolozsváron a hét második 

felére az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a helyhatósági választásokon történő 

összefogásról, ugyanis a jelenlegi állás szerint mindhárom magyar párt saját 

polgármesterjelöltet állítana. 

 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/mezei-janost-es-egyed-jozsefet-tamogatja-az-emnp
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115821&cim=az_rmdsz_39_kovaszna_megyei_telepulesen_sajat_jeloltet_allit
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62582
http://maszol.ro/aktualis/utolso_esely_kolozsvaron_2012_04_17.html


 

 

 

 

 

 
6 

A város kitörési pontjai 
2012. április 17. – Székelyy Ervin – Új Magyar Szó 

Székely Ervin szerint „az EMNP mecénásai számára a helyhatósági választások 

kimenetelének nincs különösebb fontossága. Budapesten a népben és nemzetben 

gondolkodó kormánypárti politikusoknak szemmel láthatóan nem számít, hány magyar 

polgármesterünk, helyi vagy megyei tanácsosunk lesz Romániában június tizedike után. 

Nekik az a fontos, hogy számszerűsíteni tudják az erdélyi távirányított pártok 

támogatottságát, és az országos választások előtt felmérjék zsarolási potenciáljukat”. 

 

Berényi: célzottan degradálja a kisebbségek ügyét Robert Fico 
2012. április 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Robert Fico kijelentése, miszerint a szlovák kormány úgy módosítja az állampolgársági 

törvényt, hogy az Magyarország vonatkozásában érvényben marad, az MKP elnöke szerint 

azt bizonyítja: naivitás volt azt hinni, hogy Robert Fico más politikát fog folytatni, mint 

korábban. 

 

Megújítják a magyar-szlovák tárgyalásokat a vízlépcsőről 
2012. április 16. – MTI, bumm.sk 

Megújítja a tárgyalásokat a magyar kormány a dunai vízlépcső jelenleg életben lévő 

szerződésének felülvizsgálatára és egy új szerződés megalkotására - mondta el az MTI-nek 

a vízlépcsőért felelős miniszteri biztos hétfőn. Szabó Marcel hangsúlyozta: a bírósági ítélet 

értelmében a két országnak közös kötelezettsége a szerződés felülvizsgálata, ez azonban az 

elmúlt évek szakértői egyeztetései után sem történt meg. 

 

Lesz kisebbségi kormánybiztos 
2012. április 17. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Kisebbségi kormánybiztosi poszt jön létre – jelentette be tegnap Robert Fico, miután 

beiktatta hivatalába Marek Maďarič kulturális minisztert. A kormánybiztost a kabinet 

választja meg, a miniszter nem felettese, ám mivel a biztosoknak nincs külön hivataluk, így 

az összes anyagi vonzatú döntést jóvá kell hagyatnia a kulturális minisztériummal. 

 

Szlovák–magyar játék 
2012. április 17. – Nagy András – Új Szó 

Robert Fico Magyarországgal és a szlovákiai magyarokkal szemben nincs 

lépéskényszerben. Gyakorlatilag senki és semmi sem kényszeríti, és Magyarország sem 

képes a jelen helyzetben egyetlen nemzetközi fórumon sem valódi nyomást gyakorolni 

Szlovákiára. Hiába van a magyar kormánynak Magyarországon kétharmada, Ficóék 83 

képviselője ugyanennyit ér most. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2107&cikk=149078
http://www.bumm.sk/67579/berenyi-celzottan-degradalja-a-kisebbsegek-ugyet-robert-fico.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/04/16/megujitjak-a-magyar-szlovak-targyalasokat-a-vizlepcsorol
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/04/17/lesz-kisebbsegi-kormanybiztos
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Lejárt az elnökjelölési határidő: tucatnyi induló 
2012. április 16. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Vasárnap éjfélkor járt le a szerbiai elnökjelöltségre való jelentkezés határideje. Elnököt, 

akárcsak parlamenti képviselőket is, május 6-án választ az ország. A Köztársasági 

Választási Bizottság 11 elnökjelölt jelentkezését hitelesítette, ám két órával a határidő 

lejárta előtt még egy jelölés érkezett, így ez azt jelenti, legfeljebb 12 jelölt közül fogunk 

elnököt választani. 

 

Határtalan együttműködés  
2012. április 16. – Pannon RTV  

A magyar-szerb határon átnyúló együttműködésről és a fejlesztési lehetőségekről tartottak 

konferenciát Zomborban. A fókuszban a mezőgazdaság nyújtotta lehetőségek voltak. 

 

Zentán kampányolt Tomislav Nikolić 
2012. április 16. – Vajdaság Ma 

Hétfőn Zentára látogatott Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt elnöke. Elsőként 

Mickovszki Edit, a Szerb Haladó Párt zentai szervezetének elnöke köszöntötte a 

jelenlevőket, majd Molnár Béla, a Szerb Haladó Párt zentai szervezetének elnökhelyettese 

vette át a szót, aki elmondta, hogy a Szerb Haladó Párt három és fél éve alakult meg 

Belgrádban, tehát a párt még nem mérettette meg magát a választásokon, majd hozzátette, 

ennek ellenére hisz a pártban és a sikerekben. 

 

Magyarkanizsán járt Tomislav Nikolić 
2012. április 16. – Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt elnöke szerint a kisebbségeknek mindenképp helyük kell, hogy legyen 

a szerb kormányban. Tomislav Nikolić ezt Magyarkanizsán mondta hétfői látogatása 

során. A párt hívei és szimpatizánsai a Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület 

udvarán fogadták Tadić legesélyesebb kihívóját. 

 

Nemzetközi túraútvonal részévé válik a munkácsi vár 
2012. április 16. – Kárpátinfo 

Európai Uniós támogatással indították el az egyik legnagyobb turisztikai infrastrukturális 

projektet Kárpátalján. Már két év múlva megjelenik az új határon átnyúló turisztikai 

útvonal, Rákócziról híres helyek nevével, a munkácsi várat, a kassai Kelet-Szlovákiai 

múzeumot és a sárospataki Rákóczi múzeumot beleértve. Az útvonal teljes hossza mintegy 

400 km - adta hírül a Turinform Zakarpattya. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16503/Lejart-az-elnokjelolesi-hatarido-tucatnyi-indulo.html
http://pannonrtv.com/web/?p=5728
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13345/Zentan-kampanyolt-Tomislav-Nikolic.html
http://pannonrtv.com/web/?p=5757
http://karpatinfo.net/utazas/2012/04/16/nemzetkozi-turautvonal-reszeve-valik-munkacsi-var
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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/
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/

