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Fico: nem jól kezdődik a kapcsolat Budapesttel 
2012. április 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar 

Hírlap 

Robert Fico kormányfő szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kijelentései nem 

jelentik jó kezdetét az új szlovák kormány és Budapest kapcsolatainak. Fico ezt annak 

kapcsán mondta, hogy a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kilátásba 

helyezte, hogy Magyarország nemzetközi jogi lépéseket tesz majd, ha a Fico-kormány a 

magyarokat diszkriminálva módosítja a szlovák állampolgársági törvény. 

 

Regionális hivatalos nyelvvé tenné a magyar nyelvet az RMDSZ 
2012. április 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ hosszú távú céljának tekinti, hogy a magyar nyelvet regionális hivatalos 

nyelvvé tegye Románia azon régióiban, amelyekben számottevő a magyar közösség aránya. 

Ezt Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára fogalmazta meg egy szerdán tartott kolozsvári 

sajtótájékoztatón, amikor a Nyelvi Jogok című kiadványt is bemutatták. Ez egyszerűsített 

formában mutatja be a romániai nemzeti kisebbségek legfontosabb nyelvi jogait. 

 

CNCD: etnikai diszkrimináció áldozata az U16-os román hokis 
2012. április 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Fejenként 200 lejes pénzbírságot szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) arra a három fiatal magyar jégkorongozóra, akik 2011 végén az öltözőben 

bántalmazták román nemzetiségű csapattársukat. A CNCD vezetőtanácsa egyhangú 

szavazással úgy döntött, hogy az U16 jégkorong-válogatott három tagja zaklatás 

formájában elkövetett etnikai diszkriminációt alkalmazott csapattársával szemben. A 

testület ugyanakkor 2000 lejes pénzbírságot szabott ki a Román Jégkorong Szövetségre, 

mivel semmit nem tett azért, hogy megelőzze a konfliktust. 

 

Megalakult az Országgyűlés Autonómia albizottsága 
2012. április 18. – Erdély Ma 

A magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága keretében megalakult az 

Autonómia albizottság. Az alakuló ülésen részt vett a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége, 

Izsák Balázs elnök vezetésével. A nyolc tagú albizottságban minden parlamenti frakció 

képviselteti magát, az elnöki teendőkkel Szili Katalin független képviselőt bízták meg, 

alelnöknek Csóti Györgyöt (Fidesz) választották. 
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http://www.bumm.sk/67653/fico-nem-jol-kezdodik-a-kapcsolat-budapesttel.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62666
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62667
http://erdely.ma/dokumentum.php?id=116031&cim=megalakult_az_orszaggyules_autonomia_albizottsaga
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Antonescu: Romániában az egyetlen hivatalos nyelv a román, és az is marad! 
2012. április 18. – transindex.ro, Krónika 

Nem hagyta szó nélkül Kovács Péternek a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvvé 

tételére vonatkozó kijelentését Crin Antonescu: a Nemzeti Liberális Párt elnöke az 

Agerpres hírügynökségnek kijelentette, Romániában az egyetlen hivatalos nyelv a román, 

és ez így is marad. 

 

Benyújtotta bizalmatlansági indítványát az USL 
2012. április 18. – transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Magyar Nemzet 

A zsarolható kormányt félre kell állítani című bizalmatlansági indítványt az USL 116 

törvényhozójának aláírásával iktatták a parlament házbizottságainál. Az ellenzék etnikai 

elkülönülésnek minősítette azt, hogy a kormány különálló kart alapított magyar tannyelvű 

oktatás számára a MOGYE-n. Szerintük az Ungureanu-kabinet ezzel a kormányból való 

kilépését kilátásba helyező RMDSZ zsarolásának engedett. 

 

Korodi Attila: a miniszteri pozíció nem esély, hanem feladat 
2012. április 18. – Erdély Ma 

Elsőként Csíkszeredában számolt be az elkövetkező 8 hónap elképzeléseiről Korodi Attila, 

a környezetvédelmi tárca új vezetője. A miniszter fontosnak tartja a folyamatban lévő 

programok folytatását, illetve az erdő-garázdálkodás felszámolását, emellett bejelentette, 

indul az RMDSZ Csíkszeredai szervezetének elnöki székéért is. 

 

Borbély Lászlót javasolja az RMDSZ a képviselőház külügyi bizottsága elnöki 
tisztségére 
2012. április 18. – transindex.ro 

Borbély László léphet Korodi Attila helyére a képviselőház külügyi bizottságának vezetői 

tisztségébe: a javaslatot kedden Máté András Levente, a szövetség képviselőházi 

frakcióvezetője el is küldte az Állandó Bürónak. 

 

Tulipédia néven erdélyi közéleti enciklopédiát készít egy anonim csoport 
2012. április 18. – Krónika 

„A Tulipédia tartalmát gondozó újságírói csoport” kedd esti közleményében arról 

tájékoztat, hogy útjára indították „az erdélyi magyar közélet enciklopédiáját”. A Tulipédia 

– amelyet hiánypótló kezdeményezésnek neveznek készítői – azzal a céllal jött létre, hogy 

hozzájáruljon a romániai magyar közélet megtisztulásához – írják. 

 

Tőkés: az erdélyi toleranciától teljesen idegen az antiszemitizmus 
2012. április 18. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

„Nem csupán a Jobbiknak szükséges önvizsgálatot tartania arról, hogy melyik a 

nemzetpolitikailag elfogadható „jobbik” arca és oldala, hanem az EMNP-nek is józan 

értékítélettel kell eldöntenie, hogy kikkel barátkozik” - fogalmaz Tőkés László, Baráth Zsolt 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28900
http://itthon.transindex.ro/?hir=28902
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=115971&cim=korodi_attila_a_miniszteri_pozicio_nem_esely_hanem_feladat_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=28897
http://itthon.transindex.ro/?hir=28897
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62665
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jobbikos országgyűlési képviselő, Tiszaeszlár 130 éve című felszólalás ügyében írt 

közleményében. 

 

Bognár Levente az aradi RMDSZ polgármesterjelöltje 
2012. április 18. – Erdély Ma, Paprika Rádió, Nyugati Jelen 

Faragó Péter RMDSZ-es képviselő jelölteti magát az Arad Megyei Tanács elnöki 

tisztségére, Bognár Levente aradi alpolgármester pedig a municípium polgármesteri 

tisztségéért indul. 

 

Bálint József Sepsiszentgyörgy MPP-s polgármesterjelöltje 
2012. április 18. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Sepsiszentgyörgyön az eddigi alpolgármester, Bálint József indul a városvezetői 

tisztségért. Kulcsár Terza József, a politikai alakulat Kovászna megyei elnöke kifejtette, 

nem volt könnyű az elmúlt négy év alatt végzett önkormányzati munka, hiszen az RMDSZ 

– karöltve a román pártokkal – megtámadta tervezeteiket. 

 

Csalók gyűjtenek pénzt az EMNP nevében 
2012. április 18. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Ismeretlen személyek járnak házról házra Nyárádkarácsonban, hogy adományokat 

gyűjtsenek az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) számára. A politikai alakulat 

marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Kali István kijelentette: a párt nem koldul a 

lakosoktól, csalók járják a falut. 

 

Claudiu Maior: Enache és Frunda besúgók voltak 
2012. április 18. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Claudiu Maior, Marosvásárhely alpolgármestere „kicsi, kicsi besúgóknak” nevezte 

Smaranda Enachet és Frunda Györgyöt. Szerinte az elmúlt hetekben megjelent választási 

jellegű óriásplakátok nem törvénybe ütközőek. 

 

Jelentős vagyontól esne el a katolikus egyház a restitúciós törvény 
módosítása esetén 
2012. április 18. – transindex.ro 

A katolikus egyházvezetők szerint a közvitára bocsátott törvénytervezet a kommunista 

rezsim gyakorlatának továbbélése. A jogszabályt az RMDSZ sem támogatja. 

 

Konzultáció a restitúcióról 
2012. április 19. – Krónika, Új Magyar Szó 

Úgy tűnik, a kormány csak a jövő héten továbbítja a restitúciós törvény módosítását célzó 

jogszabálytervezetet a parlament elé, miután az Ungureanu-kabinet tegnapi ülésén nem 

született döntés a témában. Az ülést követően ugyanakkor Dan Suciu kormányszóvivő 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116021&cim=bognar_levente_az_aradi_rmdsz_polgarmesterjeloltje
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/balint-jozsef-sepsiszentgyorgy-mpp-s-polgarmesterjeloltje
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/csalok-gyujtenek-penzt-az-emnp-neveben
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/claudiu-maior-enache-es-frunda-besugok-voltak
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17109
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17109


 

 

 

 

 

 
5 

bejelentette, az öszszes politikai pártot tárgyalásra hívja annak érdekében, hogy a 

legmegfelelőbb megoldást találják meg a visszaszolgáltatások rendezésére. 

 

Bihar: előretolt RMDSZ-másodvonal  
2012. április 19. – Nagy Orsolya – Krónika 

Nem a megszokott arcait, hanem másodvonalát „tolja előre” jelöltként az RMDSZ Bihar 

megyei szervezete a legfontosabb tisztségekre a júniusi helyhatósági választásokon. Sem 

Biró Rozália alpolgármester nem indul a váradi polgármesteri tisztségért, sem Kiss 

Sándor, a megyei tanács alelnöke nem pályázza meg az általa korábban már betöltött 

elnöki posztot. 

 

Türelemjáték a MOGYE-n 
2012. április 19. – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

A MOGYE szenátusa tegnap megszavazta az egyetem két román rektorhelyettesét, a 

magyar tagozat számára fenntartott rektorhelyettesi tisztséget azonban betöltetlenül 

hagyta. Leonard Azamfirei rektor szerint azért nem határozhattak a magyar 

rektorhelyettes személyéről is, mert a magyar tagozat három helyett egyetlen személyt 

jelölt a tisztségre. 

 

Mindent vissza! 
2012. április 19. – Benkő Levente – Krónika 

Benkő Levente az ingatlan-visszaszolgáltatás ügye kapcsán megjegyzi: „az RMDSZ helyes 

úton jár, amikor ellenzi a természetbeni visszaszolgáltatás leállítását, s amikor úgy érvel, 

hogy a visszaigénylés, vagyis a jogorvoslat tekintetében újabb lehetőségeket kell adni az 

egykor kisemmizetteknek vagy örököseiknek, de egyben soha ne tévessze szem elől, hogy a 

restitutio in integrum, a teljes visszaszolgáltatás, a teljes jogorvoslat elvét vállalta”. 

 

EMNT: internetes ellenkampány folyik a Facebookon 
2012. április 19. – Nagy Orsolya – Krónika 

Ismeretlenek feltörték az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei 

szervezetének Facebook-oldalát – állítja a civil szervezet. Mint közölték, szombaton az 

egyik helyi hírportál cikkének hivatkozása jelent meg a profilon, amely Cseke Attilának, az 

RMDSZ váradi polgármesterjelöltjének bemutatkozásáról szólt. 

 

Bíznak az összefogásban 
2012. április 19. – Bíró Blanka – Krónika 

Még bízik az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) kötendő választási szövetség 

létrejöttében a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete, az esetleges megyei 

szintű koalícióról és a közös listákról ma tárgyal a két párt vezetősége – közölte tegnap 

Kulcsár-Terza József, a polgári párt megyei elnöke. 
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Utolsó esély Kolozsváron a közös polgármesterjelöltre? 
2012. április 19. – Sipos M. Zoltán – Új Magyar Szó  

„Kicsit későn kaptam meg a meghívót, már van programom arra az időpontra. 

Amennyiben nem tudok elmenni az eseményre, akkor valaki más fog helyettem leülni 

tárgyalni, de mindenképpen képviseltetjük magunkat” – mondta el az ÚMSZ-nek Máté 

András, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által 

holnapra meghirdetett kerekasztal-beszélgetés kapcsán. 

 

Victor Ponta: taktikázó román szocdem vezér  
2012. április 18. – HVG nyomtatott kiadás 

A lap az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterelnökjelöltjéről, Victor Ponta-ról 

azt írja, hogy a politikus Orbán Viktort és Traian Basescut is hasonlította már Moammer 

Kadhafi volt líbiai diktátorhoz. Tavaly pedig úgy vélte, hogy a két politikus „bolsevik, 

fasiszta, náci értékeket” vall és közös stratégiát dolgoztak ki a romániai magyarság 

megosztására. A cikkben Ponta életútjáról és szerteágazó kapcsolatairól olvashatunk. 

 

Fico szembekerülhet az EU antidiszkriminációs elveivel 
2012. április 18. – Felvidék Ma, Duna TV 

Lattman Tamás nemzetközi jogász a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában 

elmondta, a Fico-kormány az Európai Unió alapelveivel kerülne ütközésbe, ha úgy 

módosítaná az állampolgársági törvényt, hogy a magyar állampolgárságra vonatkozóan 

viszont maradnának a büntetések. Lattman szerint a jelenleg hatályos törvény is két 

szinten támadható. Egyrészt ellentétes a szlovák alkotmánnyal, másrészt az 

alkotmányellenes törvény alapján történt  jogfosztások az emberi jogok európai 

egyezményének a tisztességes elváráshoz való jogát is sérti. 

 

Veszélybe kerülhet a Selye Egyetem státusza 
2012. április 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Pozsonyi lapinformációk szerint több szlovákiai egyetem - köztük az egyetlen magyar, a 

révkomáromi Selye János Egyetem főiskolává vagy szakfőiskolává való átminősítését 

tervezi az Akkreditációs Bizottság ajánlása alapján az oktatásügyi tárca. „Az igazán rossz az 

intézmény számára az lenne, ha szakfőiskolának sorolnák be, mert az csökkentené a 

képzés lehetőségeit és vélhetően az anyagi támogatás mértékét is” - mutatott rá Csiba 

Péter, az egyetem prorekora. 

 

Hogyan hiúsult meg egy komáromi magyar iskola felújítása?  
2012. április 18. – bumm.sk 

Hiába nyert el 1,2 millió eurót a komáromi Munka Utcai Alapiskola, végül mégsem újítják 

fel. A Híd elnöke és illetékes minisztere a várost okolja, Komárom vezetésének és Vörös 
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Péternek erről más a véleménye. A bumm.sk riportja szerint a Most-Hídban betöltött 

minden posztjáról lemondó Vörös Péternek van igaza. 

 

Slota nélkül is lehet esélye az SNS-nek 
2012. április 18. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Nem várható, hogy eltűnne a nacionalizmus a szlovák politikai palettáról, mert az 

országban továbbra is marad felvevői réteg az ilyen jellegű politizálásra - állítják politikai 

elemzők Ján Slota azon keddi bejelentésével kapcsolatban, hogy a Szlovák Nemzeti Párt 

(SNS) elnöke a párt őszi tisztújításán már nem indul újra a pártelnöki székért. 

 

Szlovákia kész tárgyalni Magyarországgal Bős-Nagymaros ügyében 
2012. április 18. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Szlovákia kész tárgyalni Magyarországgal a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügyében, és üdvözli 

a magyar fél ilyen irányú törekvéseit. 

 

Az LMP az MKP-val tárgyal Pozsonyban 
2012. április 18. – Felvidék Ma 

Április 19-én a Lehet Más a Politika (LMP) három képviselője látogatást tesz a Magyar 

Koalíció Pártja székházában és az MKP vezetőivel fog tárgyalni. 

 

Gašparovič a külügyre bízná a határon túli szlovákokat 
2012. április 18. – SITA, bumm.sk 

Ivan Gašparovič államfő szerint az lenne a legjobb, ha ismét a külügyminisztérium 

foglalkozna a határon túl élő szlovákok ügyeivel. Ezt azt követően mondta, hogy találkozott 

a Szlovákok Világszövetségének képviselőivel. 

 

A Mindannyian együtt koalíció átadta jelöltlistáját 
2012. április 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Négy nemzeti közösség öt pártjának Mindannyian együtt elnevezésű koalíciója tegnap este 

átadta jelöltlistáját a szerbiai parlamenti választásokra. A listán 69 képviselőjelölt neve 

szerepel, akiket mintegy 12 ezer polgár támogatott aláírásával. 

 

Magyarnak maradni a szórványban 
2012. április 19. – Magyar Szó 

Szerdán Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzuli osztálya kihelyezett 

fogadónapot tartott Tordán. Az ügyintéző konzuli csapat kilencvenöt helybeli és 

környékbeli polgár honosítási kérelmét vették át. 
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Magyar Nemzeti Tanács: anyanyelvi életpályát kínál a délvidéki 
ösztöndíjprogram 
2012. április 18. – Vajdaság Ma 

A vajdasági magyar oktatás ösztöndíjprogramjáról és délvidéki kulturális feladatokról 

beszélt Korhecz Tamás, a délvidéki magyarság részleges kulturális autonómiáját képviselő 

Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke a Duna Televízió Kárpát Expressz című műsorban 

szerdán. Elmondta, hogy Szerbiában a többségi nemzethez képest a magyarok között 

alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya, ezért tavaly és idén is 500-500 elsőéves 

fiatalnak nyújt ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Tanács, a magyar állami támogatásnak is 

köszönhetően. 

 

László Bálint: Meghatározó tényező lehet az MRM 
2012. április 18. – Vajdaság Ma 

Első valódi megmérettetése előtt áll a legfiatalabb délvidéki magyar párt, a Magyar 

Remény Mozgalom, 2009-es megalakulása óta ugyanis első ízben indul a voksok 

megszerzéséért. Az MRM a május 6-ai választásokon tartományi és önkormányzati szinten 

méretteti meg magát. A párt esélyeiről László Bálintot, az MRM elnökét kérdezte a 

Vajdaság Ma. 

 

Közvélemény-kutatás: Tadić három százalékkal vezet Nikolić előtt 
2012. április 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Választás a jobb életért koalíció jelöltje Boris Tadić három százalékos előnyt élvez a 

Szerb Haladó Párt (SNS) elnökjelöltjével, Tomislav Nikolićtyal szemben, míg az SNS 

parlamenti listája nagyobb támogatottságot élvez, mint a Demokrata Párté, derült ki a 

Nemzetközi Republikánus Intézet felméréséből. 

 

„Az együttműködés házat és országot épít” 
2012. április 19. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Boris Tadić a Magyar Szónak adott interjújában kifejti: folytatni kívánják a párbeszédet 

Vajdaság autonómiájának a mértékéről és tartalmáról. Az interjúból az is kiderül, hogyan 

értékeli az államhatalom négyéves munkáját, meddig tartja fenntarthatónak az EU is, 

Koszovó is politikát, továbbá kifejtette, hogy mi a véleménye a kisebbségi pártokkal 

folytatott együttműködésről. 

 

Szigorú fellépést vár az ukrán hatóságoktól a megrongált vereckei emlékmű 
ügyében három szervezet 
2012. április 18. – Kárpátalja Ma, MTI 

Szigorú és gyors felelősségre vonásra kérte az ukrán hatóságokat a vereckei emlékmű 

újabb meggyalázása ügyében az Európai Ukrán Kongresszus, az Ukrán Országos K
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13353/Magyar-Nemzeti-Tanacs-anyanyelvi-eletpalyat-kinal-a-delvideki-osztondijprogram.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13353/Magyar-Nemzeti-Tanacs-anyanyelvi-eletpalyat-kinal-a-delvideki-osztondijprogram.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13352/Laszlo-Balint-Meghatarozo-tenyezo-lehet-az-MRM.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16517/Kozvelemeny-kutatas-Tadic-harom-szazalakkal-vezet-Nikolic-elott.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-19_Az_egyuttmukodes_hazat_es_orszagot_epit.xhtml
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9491-szigoru-fellepest-var-az-ukran-hatosagoktol-a-megrongalt-vereckei-emlekmu-ugyeben-harom-szervezet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9491-szigoru-fellepest-var-az-ukran-hatosagoktol-a-megrongalt-vereckei-emlekmu-ugyeben-harom-szervezet
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Önkormányzat és az Emberi Méltóság Tanácsa. A három szervezet vezetői közös 

nyilatkozatban ítélték el a vereckei honfoglalási emlékmű ismételt megrongálását. 

 

Orbán Viktor közbenjárását kérték 
2012. április 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Nyílt levélben tiltakozott Orbán Viktor magyar miniszterelnöknél az ukrán–magyar 

határátkelőkön kialakult tarthatatlan helyzet miatt az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség Ungvári Városi Szervezete. Arra emlékeztet, hogy Záhony–Csap nemzetközi 

határátkelő Magyarország és Ukrajna legnagyobb személy- és áruforgalmat lebonyolító 

állomása. Ugyanakkor sajnálattal kell tapasztalni, hogy az áteresztőképessége számos 

kívánnivalót hagy maga után. 

 

Sója Dénes bosszúja? 
2012. április 18. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Április 13-án tartotta soros ülését Zágrábban a Kisebbségi Tanács, amelyen a kisebbségi 

szervezetek és intézmények finanszírozásáról volt szó. Az idei költségvetésből Sója Dénes 

parlamenti képviselő javaslatára több magyar, HMDK-s szervezet nem részesül 

támogatásban. A hivatal vezetője, Aleksandar Tolnauer és a magyar kisebbségi képviselő 

arra hivatkozott, hogy a HMDK elszámolásával voltak problémák. Erről azonban a 

szervezetet nem értesítették, nem figyelmeztették, hiánypótlást nem kértek. 

 

Magyarul az óvodától az egyetemig 
2012. április 18. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszéke, a PRAGMA Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Kör a 

budapesti Bethlen Alap támogatásával 2012. április 27-én a bölcsészkar dísztermében 

Magyarul az óvodától az egyetemig címmel horvátországi magyar szak- és tudományos 

konferenciát szervez. A tanácskozás szervezői azt tervezik, hogy a konferencián elhangzott 

előadásokat és a zárónyilatkozatot könyv alakban is megjelentetik. 

 

„A kisebbséget a megszorítások fokozottan érintik” 
2012. április 18. – Tomka Tibor – Népújság 

Április 13-án tartotta a mandátum első képviselői kollégiumát Göncz László nemzetiségi 

képviselő, aki a magyar önkormányzatok, intézmények vezetőivel az aktuális 

történésekről, zömében a megszorításokról, illetve ezek hatásairól beszélgetett. A 

kollégiumon többek között szó esett az általános nemzetiségi törvény jelenlegi állásáról, 

elfogadási folyamatának újrakezdéséről, a nemzetiségi gazdasági alap kérdéskörének 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9083
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3177-soja-denes-bosszuja
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3176-magyarul-az-ovodatol-az-egyetemig
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4137:a-kisebbseget-a-megszoritasok-fokozottan-erintik&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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holtpontról való elmozdításáról. A képviselő kifejezte reményét, hogy a kormány a 

döntéskor a kisebbségi intézményeket is a kivételezettek listájára helyezi. 

 

2,3 milliós nemzetiségi hitelkeret kiírása várható 
2012. április 18. – Tomka Tibor – Népújság 

Valószínűleg a nyár elején kerül kiírásra a 2,3 millió eurós nemzetiségi hitelkeret. Ez 

derült ki Horváth Ferenc csúcsszervezeti elnök és Göncz László nemzetiségi képviselő az 

illetékes gazdasági tárcánál Ljubljanában folytatott tárgyalása után. Az említett magyar 

kisebbségi vezetők Monika Kirbiš Rojs-szal, a Gazdasági Minisztérium államtitkárával 

tárgyaltak az úgynevezett kisebbségi hitelekről, amelyek kiírása éppen a nemzetiségi 

vezetőségnek az eddigi feltételek miatti elégedetlensége miatt késik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4138:23-millios-nemzetisegi-hitelkeret-kiirasa-varhato&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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