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Magyarország perelheti Szlovákiát 
2012. április 17. – MTI, hirek.sk 

Nemzetközi jogi lépéseket tesz Magyarország, ha a Fico-kormány az előző nap bejelentett 

tervek szerint módosítja a kettős állampolgárságról szóló törvényt - erről Semjén Zsolt 

beszélt kedden este. A miniszterelnök-helyettes szerint jogilag azt nem lehet megtenni, 

hogy csak a magyaroktól veszik el az állampolgárságot. Kiemelte: ebben az esetben 

Magyarország az összes nemzetközi fórumon lépéseket tesz, és „ezt 100 százalékra meg is 

fogjuk nyerni”. 

 

Izsák: Székelyföld autonómiájához Magyarország támogatása kell 
2012. április 17. – MTI, hirado.hu 

Székelyföld autonómiája Magyarország hathatós támogatása nélkül nem valósítható meg - 

mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke kedden az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottsága előtt. Meggyőződése, hogy a magyar kormány támogatja 

törekvésüket, és minden lépésüknél ebből indulnak ki - fűzte hozzá, kiemelve: úgy érzik, 

Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik ezt a kérdést felvállalja. 

 

Vörös Péter lemondott minden Hídban betöltött tisztségéről 
2012. április 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

„Nem kívánok többé egy olyan párt elnökségi tagja lenni, amelyik ígér, de az ígéreteit nem 

tudja betartani, miközben a lehetőség ott volt a kezünkben” - jelentette ki Vörös Péter, a 

Híd korábbi parlamenti képviselője, aki április 15-i dátummal lemondott minden, a 

pártban betöltött tisztségéről. Vörös szerint a Híd nem szentelt kellő figyelmet a 

magyarság ügyének. A politikus szerint a két, magyar érdekeket felvállaló pártnak meg kell 

találnia az egymáshoz vezető utat, a Hídnak és az MKP-nak együtt kell működnie a 

jövőben. 

 

Az osztrák turistákat csábítja hazánk  
2012. április 17. - Hunyor Erna - Magyar Hírlap 

Diaszpóraturizmus-mozgalmat indít a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviselete az 

Ausztriában élő magyarok és magyar származású osztrákok körében. A cél természetesen 

az, hogy növekedjen az osztrák vendégéjszakák száma. A mozgalom fővédnöke Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120417201019/Magyarorszag-perelheti-Szlovakiat.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/17/14/Izsak_Szekelyfold_autonomiajahoz_Magyarorszag_tamogatasa_kell.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/67594/voros-peter-lemondott-minden-hidban-betoltott-tisztsegerol.html
http://www.magyarhirlap.hu/turizmus/az_osztrak_turistakat_csabitja_hazank.html


 

 

 

 

 

 
3 

EMNP: kommunikációs füstbomba a Kulturális Autonómia Tanács 
létrehozása 
2012. április 17. – Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ által létrehozott Kulturális Autonómia Tanács nem egyéb, mint 

„kommunikációs füstbomba a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény látványos 

parlamenti kudarcának elfedésére” – reagált a testület létrejöttére az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP). 

 

Szerdán nyújtja be az USL a bizalmatlansági indítványt 
2012. április 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Nyugati Jelen 

Első bizalmatlansági indítványával szembesül az Ungureanu-kormány. A 

Szociáldemokrata Unió (USL) szerdán kezdeményez bizalmi szavazást a kabinet ellen 

többek között a MOGYE magyar kara ügyében. 

 

Az ingatlan-visszaszolgáltatások folytatását kérte az RMDSZ 
2012. április 17. – Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ a kommunizmus idején államosított és még létező ingatlanok 

visszaszolgáltatásának folytatását kérte kormányzati partnereitől a koalíció keddi ülésén. 

 

Növelné a gyes összegét és időtartamát az RMDSZ 
2012. április 17. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

A gyereknevelési támogatást szabályozó kormányrendelet módosítását kéri az RMDSZ 

annak érdekében, hogy a gyereknevelési szabadságon levő szülő ismét a havi bérének 85 

százalékát kaphassa kézbe két éven keresztül. 

 

Szász Péter az EMNP Kolozs megyei tanácselnök-jelöltje 
2012. április 17. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei szervezete Szász Pétert jelölte a megyei 

tanács elnöki tisztségére. 35 éves Szász Péter a Néppárt megyei szervezetének alelnöke, 

ugyanakkor a kolozsvári Demokrácia Központ igazgatója is. 

 

Igazságügyi tárca: az államosított ingatlanok után 100%-os kártérítést 
fizessen az állam 
2012. április 17. – transindex.ro 

Kormányzati források szerint az igazságügyi tárca azt kérte, hogy a kommunizmus ideje 

alatt elkobzott javakat természetben adják vissza az egykori tulajdonosaiknak, illetve 

100%-os kártérítést fizessenek azokban az esetekben, ahol az ingatlanokat nem lehet 

visszaszolgáltatni. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62618
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62618
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62615
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62617
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62619
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62620
http://itthon.transindex.ro/?hir=28884
http://itthon.transindex.ro/?hir=28884
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Valószínűleg helyi tanácsos lesz Kolozsváron Geréd Imre, a KIFOR elnöke 
2012. április 17. – transindex.ro 

Pénteken rangsorolta tanácsos-jelöltjeit a kolozsvári RMDSZ. Meglepetésnek számított, 

hogy míg több, a jelenlegi helyi tanácsban mandátumát töltő helyi politikus – Molnos 

Lajos, Irsai Miklós, de még László Attila jelenlegi alpolgármester is a listán a sereghajtók 

közé került, addig a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) alig 23 éves elnöke, Geréd 

Imre a harmadik helyezettként biztos befutónak számít. 

 

Maros megye: az MPP megyei tanácselnök-jelöltjét támogathatja az EMNP 
2012. április 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Biró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei tanácselnök-jelöltjét 

támogathatja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), az elvi megállapodás megvan, a döntést 

a két alakulat megyei szervezete hozza majd meg. 

 

Változtatnák az egyetemek finanszírozását a következő tanévtől 
2012. április 17. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Egy kormányhatározat tervezet szerint a felsőoktatási intézmények nem az államilag 

támogatott helyek szerint, hanem úgynevezett grant rendszerben kapják majd a 

támogatást. Ez diákonként nagyobb lesz, mint tavaly. Catalin Baba tanügyminiszter szerint 

azonban ezzel egy időben nem nőnek a tandíjak. 

 

Mennyire lett román város Kolozsvár? 
2012. április 17. – Szegő Iván Miklós – Erdély Ma, origo.hu 

Száz éve Kolozsvár még majdnem tisztán magyar város volt, mára a magyarok aránya 16 

százalékra apadt. Egy Magyarországon most megjelent tanulmány azt elemzi, hogyan 

élnek együtt a városban magyarok és románok. 

 

„Káros a verseny demagógiája!” 
2012. április 17. – Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke szombaton bírálta a másik két magyar párt 

– az EMNP és MPP – „káros demagógiáját”, amelyek úgy döntöttek, külön jelölteket 

állítanak a kolozsvári polgármesteri tisztségre. 

 

Biró Zsolt: az RMDSZ a szocialisták felé közeledik 
2012. április 17. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ azért Frunda György szenátort indítja Marosvásárhelyen polgármester-

jelöltként, mert így készíti elő a jelenleg ellenzéki Szociálliberális Szövetséghez (USL) való 

közeledését, hogy továbbra is hatalmon maradjon – véli Biró Zsolt Maros megyei 

tanácselnökjelölt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28888
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62621
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115897&cim=valtoztatnak_az_egyetemek_finanszirozasat_a_kovetkezo_tanevtol_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115861&cim=mennyire_lett_roman_varos_kolozsvar
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/karos_a_verseny_demagogiaja.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/biro-zsolt-az-rmdsz-a-szocialistak-fele-kozeledik
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Borbély Lászlót javasolják Korodi Attila helyett 
2012. április 17. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ képviselőházi frakciója Borbély Lászlót javasolja a Külügyi Bizottság elnökéül, 

Korodi Attila helyett. Az RMDSZ frakció ugyanakkor azt is javasolja, hogy Korodi Attila 

legyen tagja a visszaéléseket és beadványokat vizsgáló bizottságnak. 

 

Két tanácsost juttatna a kolozsvári tanácsba az EMNP 
2012. április 17. – transindex.ro 

Gergely Balázs, az EMNP kolozsvári polgármester-jelöltje a Transindexnek adott 

interjúban kifejtette: „Közvélemény-kutatásokat végeztünk, a múlt hétvégén kaptuk meg a 

kiértékeléseket. Az eredményeket be fogjuk mutatni még ezen a héten vagy a jövő hét 

legelején. Ami nagyon fontos, hogy az 5%-os küszöb eléréséhez sokkal, de sokkal közelebb 

állunk, mint 2008-ban az MPP állt.” 

 

Gergely Balázs: az olyan meccs meg van bundázva 
2012. április 17. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka Gergely Balázs kolozsvári polgármester-jelöltet kérdezi az esélyeiről, aki 

kifejti: „Nem az a kérdés, hogy meg lehet-e nyerni a választásokat, hanem az, hogy mit 

lehet nyerni a részvétellel. Egyébként az se kizárt elméletileg, hogy a városnak magyar 

polgármestere legyen. Nagy ellenfelem, Eckstein-Kovács Péter ezt ki is fejtette, ő 

egyébként – ha jól tudom – a harminc százalékot célozza meg. 

 

Székely István: nem a politikai megosztottságról szól a Kulturális Autonómia 
Tanács 
2012. április 17. – transindex.ro 

Az EMNP létrehozásával teljesen más dimenzióba került az addigi, összefogáson alapuló 

együttműködés forma, ennek ellenére a KAT-nak egy minél reprezentatívabb testületnek 

kell lennie – véli a testület ideiglenes elnöke. 

 

Fórum a közös jelöltállításról 
2012. április 18. – Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozs megyei szervezete újabb kísérletet tesz 

arra, hogy a három magyar politikai pártot együttműködésre, közös jelöltállításra buzdítsa 

a közelgő helyhatósági választások tükrében – jelezte tegnapi meghívójában Csigi Levente, 

a szervezet megyei elnöke. 

 

Szilágy megye: hét EMNP-s polgármesterjelölt 
2012. április 18. – Szabadság 

Elkészült az Erdélyi Magyar Néppárt Szilágy megyei tanácsosi listája. Az EMNP április 14-

én tartott bővített elnökségi ülése azt határozta el, hogy a szervezet indít saját megyei 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115937&cim=borbely_laszlot_javasoljak_korodi_attila_helyett
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17089
http://manna.ro/kozter/gergely-balazs:-az-olyan-meccs-meg-van-bundazva-2012-04-17.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17097
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17097
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/72643
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/72663
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tanácselnök-jelöltet, Sándor József személyében. Az Erdélyi Magyar Néppárt hét 

településen indít saját polgármester-jelöltet. 

 

Késhet a kisebbségi kultúrára szánt támogatások kifizetése 
2012. április 17. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Leghamarabb júniusban kezdődhet meg a szlovák kormányhivatal kisebbségi kultúrára 

szánt pályázati támogatásainak kifizetése, de akár késés is előfordulhat, mert egyelőre - a 

kisebbségügyi kormányalelnök pozíciójának megszüntetése miatt - nem tudni, ki fogja 

jóváhagyni a pályázatokat. 

 

Slota nem indul az SNS elnöki posztjáért 
2012. április 17. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Ján Slota, az SNS elnöke megerősítette, hogy nem szándékozik indulni a párt elnöki 

posztjáért a nemzetiek soron következő tisztújító közgyűlésén. 

 

Slotáék szerint Gašparovič hivatala akadályozza a népszavazás kiírását 
2012. április 17. – TASR, Új Szó 

Ivan Gašparovič államfő hivatala akadályozza a polgárok népszavazási jogának 

érvényesülését – véli a Szlovák Nemzeti Párt (SNS). Ján Slota pártja ezzel arra reagált, 

hogy az elnöki hivatal nem szolgáltatja vissza azokat a petíciós íveket, amelyeken több 

mint 336 ezren követelik referendum kiírását a szlovák nyelv kizárólagos használatáról a 

hivatali érintkezésben. 

 

Nincs exterritoriális hatása a magyar alkotmánynak 
2012. április 17. – bumm.sk 

Nincs exterritoriális hatása a magyar alkotmánynak – véli Öllös László politológus. „Ha 

exterritoriális hatása lenne, akkor minden európai választási törvénynek is, melyek alapján 

a határon túli szavazók is leadhatják a voksukat - beleértve a szlovák választási rendszert” - 

fogalmazott Öllös. Véleménye szerint egyedül a szlovákok tekintenek veszélyként az 

alaptörvényre a szomszédos államok közül. 

 

Ismét pórul járhatnak a felvidéki magyarok  

2012. április 17. - Kovács András - Magyar Nemzeti Online 

Robert Fico a szlovák választási rendszer megváltoztatását is elképzelhetőnek tartja, 

amennyiben sikerül megegyeznie valamelyik ellenzéki párttal. A választási ígéretek között 

szerepelt olyan ígéret, miszerint a parlament létszámát 150 főre csökkentik, de ahhoz az 

egész rendszert át kellene alakítani. Jelenleg is zajlanak elemzések, hogy milyen irányban 

történjen változás, ami a magyar képviselők számát is módosítaná.  
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http://www.hirek.sk/kultura/20120417135720/Keshet-a-kisebbsegi-kulturara-szant-tamogatasok-kifizetese.html
http://www.bumm.sk/67616/slota-nem-indul-az-sns-elnoki-posztjaert.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/04/17/slotaek-szerint-gasparovic-hivatala-akadalyozza-a-nepszavazas-kiirasat
http://www.bumm.sk/67618/nincs-exterritorialis-hatasa-a-magyar-alkotmanynak.html
http://mno.hu/hatarontul/ismet-porul-jarhatnak-a-felvideki-magyarok-1069019
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Bugár: ebben a formában nem jó ötlet a kisebbségi kormánybiztos 
2012. április 17. – bumm.sk 

Bugár Béla a bumm.sk hírportálnak elmondta, hogy a kisebbségekért felelős 

miniszterelnök-helyettesi hivatal megszüntetése belevág néhány törvénybe, így – bár Fico 

megígérte, hogy nem lesz így – sérül a kisebbségi status quo. Elmondása szerint a 

kormánybiztosi posztnak akkor van értelme, ha nem a kulturális tárca alá tartozna, hanem 

legalább részben megkapná Rudolf Chmel volt hivatalának jogköreit. 

 

Fico-dekrétum 
2012. április 18. – Bayer Zsolt – Magyar Hírlap 

„Az emberi jogokra oly kényes Európát a legkisebb mértékben sem zavarta soha a szlovák 

nacionalizmus, és annak magyarellenes hisztériája, gyűlölete. Ez az Európa szó nélkül 

tűrte a szlovák nyelvtörvényt, és szó nélkül tűrte, hogy 2011-ben, 2012-ben európai 

polgárokat fosszanak meg állampolgárságuktól. (…) Egymásra talált hát a két súlyos beteg, 

Fico Szlovákiája és az Európai Unió. A degenerált és velejéig rothadt Benes-dekrétumok 

után itt van a Fico-dekrétum. A Benes-dekrétumok is érvényben vannak, a Fico-

dekrétumnak is jó esélye van erre. Hiszen csak a magyarokról van szó.” 

 

Számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodás  
2012. április 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyar nemzetpolitika az összetartozásra épül – emelte ki Répás Zsuzsanna 

Magyarország nemzetpolitikai helyettes államtitkára azon az előadáson, amelyet hétfőn 

tartott az adai városházán.  

 

A nemzetpolitikáról mindenkinek  
2012. április 17. – Pannon RTV 

Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikai helyettes államtitkára zentai látogatása 

során a helyi egyházi vezetőkkel találkozott. 

 

Szófia: A bolgár kisebbség jogainak biztosítása Szerbia EU-csatlakozásának 
feltétele 
2012. április 17. – Vajdaság Ma 

Szerbia mindaddig nem válhat az EU tagjává, míg nem oldja meg a bolgár kisebbség 

kérdését, jelentette ki Bosilegradban Margarita Popova, Bulgária alelnöke. A bolgár 

közszolgálati rádióra hivatkozó Balkans hírportál tudósítása szerint, Popova az ortodox 

húsvét alkalmából látogatott el a délkelet-szerbiai városba, ahol a helyi bolgár művelődési-

tájékoztatási központban találkozott a bolgár kisebbség képviselőivel. 
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http://www.bumm.sk/67598/bugar-ebben-a-formaban-nem-jo-otlet-a-kisebbsegi-kormanybiztos.html
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/ficodekretum.html
http://pannonrtv.com/web/?p=5845
http://pannonrtv.com/web/?p=5824
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16512/Szofia-A-bolgar-kisebbseg-jogainak-biztositasa-Szerbia-EU-csatlakozasanak-feltetele.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16512/Szofia-A-bolgar-kisebbseg-jogainak-biztositasa-Szerbia-EU-csatlakozasanak-feltetele.html
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„Megtisztelő lehetőség”  
2012. április 18. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség vezető tisztségviselői több alkalommal kijelentették, hogy a 

párt utóbbi négyéves munkájának függvényében valós az elvárás, hogy a május 6-i 

köztársasági parlamenti választások után az eddigi négy képviselő mellett még egy vagy 

kettő személy bekerülhet a párt színeiben a szerb képviselőházba. A választásokról ezúttal 

Pék Zoltánnal, Zenta volt polgármesterével, a VMSZ köztársasági listájának ötödik 

jelöltjével beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Választási készülődés a VMDP-ben és az MRM-ben  
2012. április 18. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Demokrata Pártnál április 20-a után nyilatkoznak az átadott 

választási listákat illetően, ekkor derül majd ki, hol és melyik szinteken állítanak jelölteket 

vagy listát. Ágoston András pártelnök azt nyilatkozta, hogy a listák állítása még mindig 

folyamatban van, ezért pár nap múlva derülhetnek csak ki a részletek. 

 

Az ungvári járás térképe angol és ukrán nyelven  
2012. április 17. – Kárpátalja Ma 

Kétnyelvű, ukrán-angol térkép jelent meg az ungvári járásról 1:60000 méretarányban az 

ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna keretein belül. A térképen 

találunk némi történelmi információt is a járásról és településeiről; információkat 

múzeumokról, építészeti emlékműveket, borkóstolást nyújtó intézményeket.  

 

Orbán Viktornak írt nyílt levelet az UMDSZ 
2012. április 17. - TK - MTI, Magyar Nemzet Online  

Nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek penik Sándor, az UMDSZ ungvári városi 

szervezetének elnöke, melyben kéri a Záhony-Csap határátkelőhelyen kialakult helyzet 

rendezését. Kéri továbbá azt is, hogy a határátkelőnél a magyar hatóságok biztosítsanak 

zöldfolyosós belépést a hivatalos ügyekben eljárók számára. 

 

Sydneybe látogatott Cserháti püspök 
2012. április 17. - Magyar Kurír  

Április 11-én népes magyar küldöttség fogadta Cserháti Ferenc püspököt a sydney-i 

repülőtéren, aki ötnapos lelkipásztori látogatásra érkezett, folytatva Adelaide-ben és 

Melbourne-ben kezdett útját. Ezalatt az öt nap alatt igyekezett a lehető legtöbb helyre 

eljutni és megerősíteni a sydney-i magyarságot hitükben és anyanyelvükhöz való 

ragaszkodásban.  
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-18_Megtisztelo_lehetoseg.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-18_Valasztasi_keszulodes_a_VMDP-ben_es_az_MRM-ben.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9449-az-ungvari-jaras-terkepe-angol-es-ukran-nyelven
http://mno.hu/hatarontul/orban-viktornak-irt-nyilt-levelet-az-umdsz-1069161
http://www.magyarkurir.hu/hirek/sydneybe-latogatott-cserhati-puspok
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