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Beérkezett a 250 ezredik magyar állampolgársági kérelem 
2012. április 19. – MTI, bumm.sk 

Beérkezett a szerdai nap során a 250 ezredik magyar állampolgársági kérelem, a legtöbb 

igénylést Csíkszeredában, Szabadkán és Kolozsvárott adták be - közölte a nemzetpolitikai 

államtitkárság csütörtökön az MTI-vel. Az államtitkárság Wetzel Tamás egyszerűsített 

honosításért felelős miniszteri biztos tájékoztatása alapján tudatta azt is, hogy eddig 

mintegy 157 ezren tették már le a magyar állampolgársági esküt. 

 

Martonyi: Pozsony nem tervez diszkriminatív módosítást 
2012. április 19. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Martonyi János külügyminiszter megbeszélést folytatott szlovák kollégájával, Miroslav 

Lajčákkal csütörtökön Brüsszelben, a NATO külügy- és védelmi minisztereinek 

tanácskozása alkalmából. A találkozón tisztázódott, hogy Pozsony nem tervez olyan, az 

állampolgárságot érintő szabályozást, amely diszkriminatív módon sújtaná a szlovákiai 

magyarokat. 

 

Újranyit a clevelandi magyar Szent Imre templom 
2012. április 19. – MTI, Index, kormany.hu 

Elhárult az akadály a clevelandi magyar Szent Imre templom újranyitása elől, ami 

várhatóan „elevenítőleg hat” az ottani magyar közösség életére - közölte a nemzetpolitikai 

államtitkárság. Az államtitkárság közleményében felidézte, hogy a Vatikán Klérus 

Kongregációja felülbírálta Richard Lennon clevelandi püspök döntését, ami alapján az 

egyházmegye 174 plébániájából 50-et bezáratott. 

 

Elemző: legitim a választójogi reform 
2012. április 19. – MTI, hirado.hu 

Az új magyar választójogi törvényt vizsgálták szakértők egy nemzetközi konferencián 

csütörtökön. Halász Iván, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense arról beszélt, hogy a 

választójog kiterjesztése a határon túli magyarokra nemzetpolitikai szempontból azért 

kedvezőtlen, mert így „átpolitizálttá” válik a határon túliak ügye. 

 

Független magyar polgármesterjelöltet támogat Vajdahunyadon az RMDSZ 
és az USL 
2012. április 19. – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Vajdahunyadon Bende Barna kórházigazgató az RMDSZ valamint a Nemzeti Liberális Párt 

és Szociáldemokrata Párt alkotta Szociálliberális Unió (USL) támogatásával független 

jelöltként indul a polgármesteri tisztség elnyeréséért. 
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Máté András nyílt levele az EMNP és az MPP Kolozs megyei szervezetéhez 
2012. április 19. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke nyílt levélben fordul 

Gergely Balázshoz és Csép Sándorhoz, az EMNP, illetve az MPP megyei elnökéhez. Ebben 

kifejti: „Önök hogyan egyeztetik össze a romániai magyarok érdekképviseleti szervezete 

folyamatos lejáratásának, nyilvánvaló érdemei elvitatásának diskurzusát a tényleges 

magyar összefogás eszméjével? (…) Önök szövetséget kötnének olyan politikai szervezettel, 

amely folyamatosan bírálja az Önök eredményeit, megvalósításait?”. 

 

Gergely Balázs válasza Máté András Leventének 
2012. április 19. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közép-erdélyi régióelnöke válaszolt 

Máté András Levente nyílt levelére: “Az érdemi párbeszéd nem abból áll, hogy 

kritikátlanul helyeslünk egymásnak. Ha Önök a jogos kritikát „lejáratásnak” bélyegzik, 

akkor nemigen jutunk egyről a kettőre.” 

 

Bunta Levente: az eredmények önmagukért beszélnek 
2012. április 19. – transindex.ro 

Székelyudvarhely újrázni készülő polgármestere szerint a politikai alakulatoknak nem 

egymást kell legyűrniük, hanem a józan ítélőképességűekkel együtt kell tudni dolgozni. 

 

Enache cáfolta azt a hírt miszerint meggyőzte őt Frunda, hogy lépjen vissza 
2012. április 19. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság, szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga társelnöke cáfolta a híreket, miszerint Frunda György, az RMDSZ 

marosvásárhelyi polgármesterjelöltje meggyőzte, lépjen vissza és támogassa őt a 

helyhatósági választásokon. Azt mondta, Frundával nagyon kellemes beszélgetést 

folytattak, nem akarta meggyőzni semmiről, és ő független jelöltként indul június 10-én. 

 

Magyarország üdvözli az anyanyelvhasználatot garantáló lépéseket 
2012. április 19. – Erdély Ma, MTI 

Magyarország üdvözöl minden olyan lépést, amely a szomszédos országokban – így 

Romániában is – a szabad anyanyelvhasználatot biztosítja – mondta az MTI-nek Kaleta 

Gábor, a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője. 

 

Hétvégén Szovátán ülésezik a Magyar Ifjúsági Konferencia 
2012. április 19. – Erdély Ma 

Hétvégén Szovátán tartja idei első ülését a legmagasabb szintű ifjúsági egyeztető fórum, a 

Magyar Ifjúsági Konferencia. Az eseményre meghívást kapott Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikai helyettes államtitkára, Téglásy Kristóf ifjúsági főosztályvezető, Toró T. 

Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Sándor Krisztina az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács ügyvezető elnöke és Péter Ferenc Szováta város polgármestere. 
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Célközösségek 
2012. április 19. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen cikkírója szerint „az igazi nagy tét tehát nem is annyira a szórvány 

felemelése, mintsem az szórványosodás megállítása, a küszöb szélére került vidékek 

felkarolása. Mindenekelőtt Arad, Brassó és Máramaros megyék, Temes sajnos már 

szórvány. Az RMDSZ-nek – és bármely erdélyi magyar politikai alakulatnak – 

mindenekelőtt a szórványosodó-félben lévő vidékekre kell fektetnie a hangsúlyt. Holott 

valamennyi inkább a tömbvidékre koncentrál”. 

 

Halász Ferenc a Temes megyei, Szabó Ferenc a temesvári listavezető 
2012. április 19. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ a Temes megyei és a temesvári helyi választásokon közös jelöltlistát állít a szláv 

kisebbségekkel (szerbek, bolgárok és ukránok). A megyei lista első helyezettje hivatalból 

Halász Ferenc, a szervezet megyei elnöke. A temesvári tanácsos-jelöltek listáját Szabó 

Ferenc hivatalban levő városi tanácsos vezeti. 

 

A pártok nem nemzetiség alapján szerveződnek 
2012. április 19. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke 

elutasítja a „román pártok” megnevezés használatát, mert meglátása szerint a politikai 

alakulatok doktrínákat, elveket képviselnek, nem nemzeti hovatartozás alapján 

szerveződnek, és egyaránt megszólítanak magyarokat, románokat vagy más 

nemzetiségűeket. 

 

Bemutatta sepsiszentgyörgyi jelöltlistáját a Néppárt 
2012. április 19. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Bemutatta sepsiszentgyörgyi jelöltjeit a városi tanácsba az Erdélyi Magyar Néppárt. A 

politikai alakulat a nemzeti elhivatottságra helyezte a hangsúlyt a jelöltállításnál. Az MPP-

vel való összefogásról bizonyos településeken még folynak a tárgyalások. 

 

Elkezdődik a törvény betartása a MOGYE-n? 
2012. április 19. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Van két román rektorhelyettes, és jövő héten magyar is lesz – ígéri a MOGYE immár 

hivatalos rektora, Leonard Azamfirei, aki ismét kijelentette: betartják a törvény betűjét. 

 

MOGYE: sínen a magyar kar? 
2012. április 20. – Antal Erika – Új Magyar Szó, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Népújság 

Nem kell attól tartaniuk a MOGYE román diákjainak, hogy megszűnik az egyetem, vagy 

nem folytathatják román nyelven tanulmányaikat – üzente tegnap a MOGYE rektora a 

felsőoktatási intézmény korábban utcai tüntetéseket szervező hallgatóinak. „Sem a tanterv, 

sem a beiskolázási terv nem változik” – nyomatékosította Leonard Azamfirei. 
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A MOGYE-s bizalmatlanságiról egyeztetett Kelemen Hunor a kormányfővel 
2012. április 20. – transindex.ro 

Csütörtökön az USL által benyújtott, a jövő héten szavazásra bocsátandó bizalmatlansági 

indítványról egyeztetett Kelemen Hunor szövetségi elnök és Mihai-Răzvan Ungureanu 

miniszterelnök. A megbeszélésen közös álláspont kialakításáról döntöttek a jövő héten 

sorra kerülő bizalmatlansági indítványról. 

 

„Ciánmonopólium” és politika 
2012. április 20. – Krónika 

A romániai bányaiparban sajnos jelenleg a ciántechnológiának nincs vetélytársa, mert erre 

egyszerűen nincs politikai szándék – jelentette ki a Krónikának adott interjúban a 

környezetvédelmi és erdészeti minisztérium élére nemrég kinevezett Korodi Attila. 

 

Restitúció: anyagi korlátok 
2012. április 20. – Krónika 

Reményt ad a kommunista rezsim által elkobzott ingatlanok tulajdonosai a jogaiknak 

érvényesítésére a kormány által nyilvános vitára bocsátott restitúciós törvénytervezet  – 

jelentette ki Mihai-RăzvanUngureanu kormányfő. 

 

Ki a partner? 
2012. április 20. – Krónika 

Balogh Levente szerint „az, hogy a romániai magyarság növelhesse vagy legalább 

megtarthassa befolyását a helyi, illetve az országos képviselő-testületekben az 

önkormányzati, illetve a parlamenti választásokon, csakis úgy érhető el, hogy az immár 

három magyar politikai alakulat közös jelölteket indítson ott, ahol a magyarok nincsenek 

olyan többségben”. 

 

Bumerángeffektus jöhet 
2012. április 20. – Bíró Blanka – Krónika, Új Magyar Szó 

Az etnikai arányosság elvének érvényesítését követeli Dan Voiculescu, a Konzervatív Párt 

(PC) alapító elnöke a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivataltól. Antal Árpád 

polgármester szerint az elvet minden önkormányzatban és közintézményben alkalmazni 

kellene. 

 

Új választási törvény a hét elején 
2012. április 20. – Krónika 

Hétfőre vagy keddre készülhet el az új, vegyes rendszerről rendelkező választási törvény 

tervezete – jelentette be csütörtökön Sulfina Barbu, a jogszabály kidolgozásával megbízott 

bizottság elnöke. Mint kifejtette, immár bizonyos, hogy a jogszabály értelmében a 

honatyák mintegy felét egyéni választókerületben, a másik felét pedig listáról választhatják 

meg. 
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Kaliňák: senkit sem diszkriminál majd az új állampolgársági törvény 
2012. április 19. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

A belügyminisztérium által kidolgozott első öt jogszabály-tervezet között kap majd helyet 

az állampolgársági törvény módosítása is. Úgy készítik el, hogy senkit se diszkrimináljon – 

közölte Robert Kaliňák. A belügyminiszter szerint, akik állandó lakhely alapján szerzik 

meg a másik ország állampolgárságát, azok nem veszítik el a szlovákot.  

 

Jogászok véleménye: nem lehet diszkriminatív az állampolgársági törvény 
2012. április 19. – hirek.sk 

Szlovákia magának ártana, ha úgy módosítaná a kettős állampolgárságról szóló törvényt, 

hogy diszkriminálja mindazokat, akik felvették a magyar állampolgárságot - véli több 

jogász és politológus. 

 

Nem kíván különbséget tenni a határon túli magyar politikai 
érdekképviseletek között az LMP 
2012. április 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Maximálisan támogatja a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) a komáromi Selye János 

Egyetem jelenlegi státuszának megőrzése kapcsán kifejtett erőfeszítéseit az LMP - többek 

közt ez is elhangzott a Lehet Más a Politika három képviselőjének csütörtökön, az MKP 

központjában folytatott tárgyalása után tartott sajtótájékoztatóján Pozsonyban.  

 

Kampány az észak-komáromi pályaudvar magyar felirataiért 
2012. április 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az észak-komáromi vasúti pályaudvaron egyáltalán nincsenek magyar feliratok, bár a 

város és az utazóközönség nagy része is magyar anyanyelvű. A Fontos vagy! mozgalom 

ennek megváltoztatásáért küzd. 

 

Slota Semjénről: csak a magyarok reagálnak ilyen agresszív módon 
2012. április 19. – TASR, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szavaira az európai 

intézményeknek kellene reagálni. „Európában nemzetközi szinten csak Magyarország 

reagál ilyen agresszív módon. Nem nevezhető szokványosnak az, hogy Magyarország az 

ismételt figyelmeztetések után más kormányok ügyeibe keveredik. Ráadásul Magyarország 

keltett nemzetközi feszültséget a kettős állampolgárságról szóló törvénnyel, mivel az 

ország határain kívül is hatállyal bíró jogszabályt vezetett be” – véli Slota. 
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Közeledne a Híd az MKP-hoz 
2012. április 20. – Veres István – Új Szó 

A Híd vezetése komolyan elemzi az MKP-val való jövőbeni együttműködés lehetőségeit a 

2013-as megyei választásokkal kapcsolatban. Az MKP Országos Tanácsa szombaton 

foglalkozik a kérdéssel. 

 

Kísérleti lufikat eresztett fel Fico 
2012. április 20. - Szilvássy József - Népszabadság 

Robert Fico kormányra lépése óta több olyan intézkedést is hozott, ami a kisebbségeket 

érzékenyen érinti. Az első, hogy megszüntette az emberjogi és kisebbségügyi 

kormányalelnöki posztot, legutóbbi kijelentései a szlovákiai romákkal kapcsolatban adnak 

okot aggodalomra, bár kiemelte, hogy . „Természetesen csak Brüsszel beleegyezésével, 

mert az uniós pénzforrásoktól semmiképpen sem szeretnénk elesni”. 

 

Nikowitz Oszkár: Magyarország nem avatkozik be Szerbia belügyeibe 
2012. április 19. – Vajdaság Ma 

Az, hogy Budapest támogatja a Vajdasági Magyar Szövetséget, az európai opciónak 

nyújtott támogatást jelenti, nem pedig a szerbiai belügyekbe való beavatkozást, jelentette 

ki Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete. 

 

Zenta: Gyermekprojektumokat támogat az önkormányzat 
2012. április 19. – Vajdaság Ma 

Csütörtök délelőtt írták alá a zentai városházán a helyi gyermekjóléti akciótervvel 

kapcsolatos projektumokra vonatkozó önkormányzati támogatásokról szóló szerződéseket. 

A sikeresen pályázó szervezetek képviselőit Širková Anikó, Zenta község polgármestere 

köszöntötte, aki kifejtette, úgy gondolja, példaértékű projektumokról van szó, amelyek 

segítségével az önkormányzat a községbeli gyermekek életminőségén kíván javítani. 

 

Vajon ki lesz a VMSZ szabadkai polgármesterjelöltjének ellenfele? 
2012. április 19. – Kartali Róbert - Vajdaság Ma 

Itt a végső ideje, hogy a Demokrata Párt megnevezze szabadkai polgármesterjelöltjét - 

nyilatkozta szerdán Maglai Jenő, a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke, a párt 

szabadkai polgármesterjelöltje. Hozzátette: már javában tart a kampányidőszak, azonban 

arról még semmit sem tudni, hogy a politikai ellenlábasok kit jelöltetnek a város 

polgármesterének. 
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Európai, vajdasági és magyar is 
2012. április 20. – Magyar Szó 

A VMSZ csütörtök este Szabadkán tartott lakossági fórumot, melyen Varga László 

köztársasági képviselő, Ladóczki Gyula egyéni tartományi jelölt és Maglai Jenő, a VMSZ 

szabadkai polgármesterjelöltje szólt a közelgő választásokról és programjukról. 

 

Magyar kormányzó portréja az ungvári „Fehér Házban” 
2012. április 19. – Kárpátalja 

„Egy fasiszta és antiszemita portréját akasztották ki a kárpátaljai megyei állami 

közigazgatási hivatal épületében” címmel számol be a zakarpattya.net.ua portál arról, hogy 

Ukrajna függetlenségének 21. évében az ungvári Fehér Házban a hivatal harmadik emeleti 

folyosóján megjelent Kozma Miklósnak, Kárpátalja kormányzói biztosának (1940–1941) 

arcképe. 

 

Tiltakozó levél Sója Déneshez, a horvátországi „összmagyarság” parlamenti 
képviselőjéhez 
2012. április 19. – Új Magyar Képes Újság 

Nyílt levélben fordul Sója Dénes képviselőhöz számos horvátországi magyar szervezet, 

amiért a Kisebbségi Tanács ülésén nem támogatta bizonyos magyar szervezetek 

pályázatait. „Hihetetlennek tűnik, hogy egy magát magyarnak valló ember, aki ráadásul 

még a horvátországi „összmagyarság“ parlamenti képviselője is, „kezet emelhessen” a 

magyarságunk és annak hagyományai megőrzéséért fáradozó egyesületeinkre” – áll a 

levélben. 

 

Támogatás nélkül maradt a nagy múltú laskói kultúregyesület 
2012. április 19. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Az 50-es évek elején alakult laskói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület 1999-ben 

szerveződött újjá, tagjai azóta töretlenül munkálkodnak. A zágrábi Kisebbségi Tanács 

ennek a nagy múltú egyesületnek a támogatását szüntette meg egy tollvonással múlt 

pénteki ülésén Sója Dénes magyar parlamenti képviselő javaslatára. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-20_Europai_vajdasagi_es_magyar_is.xhtml
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-20/magyar-kormanyzo-portreja-az-ungvari-feher-hazban.php
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3189-tiltakozo-level-soja-deneshez-a-horvatorszagi-oesszmagyarsag-parlamenti-kepviseljehez
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3189-tiltakozo-level-soja-deneshez-a-horvatorszagi-oesszmagyarsag-parlamenti-kepviseljehez
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3188-tamogatas-nelkuel-maradt-a-nagy-multu-laskoi-kulturegyesuelet


 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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