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Kelemen Hunor: a kulturális örökségvédelem nem ismer határokat a Kárpát-
medencében 
2012. április 20. – Krónika 

A magyar Országgyűlésben mondott beszédet Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, kulturális és 

örökségvédelmi miniszter az intézményes magyar örökségvédelem 140. évfordulója 

alkalmából rendezett konferencián. Felszólalásában kiemelte, történelmi ez a pillanat, 

hogy az Országgyűlés Felsőházi termében tart beszédet két magyar kulturális miniszter, 

hiszen mind Budapesten, mind Bukarestben magyar ember vezeti a kulturális tárcát. 

 

Eddig 157 ezren tették le a magyar állampolgársági esküt 
2012. április 20. – Krónika 

A könnyített honosítási eljárással kapcsolatos újabb fejleményekről nyújtott tájékoztatást 

nagyváradi sajtótájékoztatóján Wetzel Tamás, a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi tárca 

miniszteri biztosa, aki pénteken az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei 

elnökségével egyeztetett a Körös-parti városban. 

 

Parajdon tömegesen igazolnak át az RMDSZ-ből az EMNP-be 
2012. április 20. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kilépnek az RMDSZ-ből és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) színeiben indulnak a 

júniusi helyhatósági választásokon – döntöttek Parajdon a szövetség előválasztásokon 

kijelölt tanácsosjelöltjei. Erről Márton Zoltán Ernő és Derzsi Zoltán parajdi tanácsosok, 

valamint Káli Árpád alpolgármester számoltak be sajtótájékoztatójukon. 

 

Megszavazta az EP Tőkés László felsőoktatási előterjesztését 
2012. április 20. – Krónika 

Az Európai Parlament (EP) pénteki strasbourgi ülésén megszavazták Tőkés László 

előterjesztését az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjáról. A dokumentum az 

őshonos kisebbségek, illetve nemzeti közösségek felsőoktatásának a támogatását kéri a 

tagállamoktól, különös tekintettel a veszélyeztetett kultúrákra. 

 

MOGYE: a rektor szerint választaniuk kell a tanároknak, hogy az új karon 
szeretnének-e oktatni, vagy maradnak jelenlegi pozíciójukon 
2012. április 20. – transindex.ro 

Választaniuk kell a tanároknak, hogy a MOGYE új karán tanítanak-e majd, vagy 

megmaradnak azon a tanszéken, amelyen eddig leadtak. Leonard Azemfirei, az egyetem 

rektora kijelentette, az oktatóknak döntésüket nyilatkozatba kell foglalniuk, az egyetem 

vezetősége a nyilatkozatok alapján határozzák meg, hogy hány helyet biztosítanak az új 

karnak a szenátusban. 
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Még hét munkanapjuk van a jelölteknek a választási iratcsomók benyújtására 
2012. április 20. – transindex.ro 

A választási iratcsomók benyújtására még hét munkanapjuk van a jelölteknek, akik az 

önkormányzati választáson vesznek részt. A választási naptár szerint hivatalosan május 11-

én kezdődik a kampány és június 9-én reggel 7 óráig tart. 

 

Taierling: fel sem merül, hogy visszalépjek 
2012. április 20. – transindex.ro 

Az EMNP kézdivásárhelyi polgármester-jelöltje szerint a legfontosabb, hogy egy 

városvezető ne a saját személyes hasznát lássa a befektetőkben és a tőkéjükben, hanem a 

városét és polgáraiét. 

 

Szórványkapcsolatok: Hunyad és Brassó megyei pedagógusok tárgyalnak 
hasonló oktatási ügyeikről 
2012. április 20. – transindex.ro 

Szombaton Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében oktatási fórumra kerül 

sor, amelyen vajdahunyadi, petrozsényi és dévai pedagógusok vesznek részt Brassó megyei 

pedagógusokkal és oktatási döntéshozókkal együtt. Az eseményen jelen lesz Winkler 

Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője is. 

 

Magyarul is lehet adótanácsadást kérni Nagyváradon 
2012. április 20. – Erdély Ma, Duna Tv 

Magyarul is lehet tanácsot kérni adóügyekben ezentúl Nagyváradon a Bihar megyei 

adóhivataltól. A Partiumban egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően 

magánszemélyek és vállalkozók számára is szolgáltatnak hasznos információkat 

anyanyelven. A fogadóórák mellett emailben is válaszolnak a feltett kérdésekre. 

 

Eckstein-Kovács bízik a keskeny ösvényben és a megegyezésben 
2012. április 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Eckstein-Kovács Péter szerint mivel Kolozsváron nem áll fenn az, hogy a hivatalban levő 

polgármester – akinek általában nagy esélye van az újraválasztáshoz – induljon a 

választásokon, van egy keskeny ösvénye annak, hogy magyar polgármestere legyen 

Kolozsvárnak, és ez egy olyan kihívás, amit ő nem tudott és nem is akart visszautasítani. 

 

Kormánypénzek Hunyad megyei magyar történelmi műemlékekre 
2012. április 20. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Négy Hunyad megyei magyar történelmi műemlék felújítását támogatja anyagilag a 

kulturális minisztérium kötelékébe tartozó országos örökségvédelmi intézet. Az intézet 

minapi döntése értelmében a kulturális tárca 1,17 millió lejt fordít a 4 műemlékre. 
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Új magyar pártot akar a volt SaS-es 
2012. április 21. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Somogyi Szilárd, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) korábbi képviselője új baloldali magyar 

párt alapításán gondolkodik. „Szívesen részt vennék egy olyan párt alapításában, amely 

elsősorban a bérből élők érdekét védené” – mondta az Új Szónak. A leendő pártot nem 

nevezné baloldalinak, de nem is tiltakozik ellene, ha így emlegetik. 

 

Bugár: nincs esélye egy harmadik magyar pártnak 
2012. április 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bugár Béla az aktuality.sk-n megjelenő interjúban elmondta, érdeklődéssel figyeli Somogyi 

Szilárd pártalakítást érintő lépéseit, de véleménye szerint egy harmadik magyar pártnak 

nincs esélye a jelenlegi politikai környezetben. A Most-Híd elnöke arról is beszélt, hogy 

elképzelhetőnek tartja az együttműködést az MKP-val a megyei választások kapcsán. 

 

Végtelen történet - Malina Hedvig ügye nem zárult le 
2012. április 20. – hirek.sk, Új Szó 

Bár a szlovák kormány bocsánatot kért Malina Hedvigtől, a volt diáklány pedig 

kinyilvánította, hogy nem követel kártérítést Szlovákiától, a botrányos ügynek ezzel nem 

lett vége. Malina-Žáková Hedviget egy friss bírósági döntés alapján két pszichiáternek kell 

megvizsgálnia. 

 

Hlina bocsánatot kérne a magyaroktól Slota miatt 
2012. április 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Alojz Hlina vállalkozó, az Egyszerű Emberek parlamenti képviselője sajnálja, hogy ilyen 

sokáig tartott, míg Ján Slota, az SNS elnöke végleg elveszítette helyét a szlovák 

politikában. Hlina azt tervezi, hogy közvetlenül a parlamentben kér bocsánatot a 

magyaroktól azért, mert Slota távozása ennyi időbe telt. 

 

Politológusok Hlina tervezett bocsánatkéréséről  
2012. április 20. – Új Szó Online 

Üdvözlik és pozitívan értékelik politológusok, hogy Alojz Hlina, a parlamentben készül 

bocsánatot kérni a magyaroktól Ján Slota kijelentései és a viselkedése miatt. Solymos 

László, a Híd frakcióvezetője is üdvözli a gesztust, mint minden olyan lépést, amely a 

szlovák-magyar viszony javulásához járul hozzá. 
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http://www.bumm.sk/67734/bugar-nincs-eselye-egy-harmadik-magyar-partnak.html
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/04/20/politologusok-hlina-tervezett-bocsanatkereserol
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Ülésezik az MKP Országos Tanácsa 
2012. április 20. – Felvidék Ma 

Szombaton Pozsonyban ülésezik a Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa, amely 

meghatározza az elkövetkező év pontos forgatókönyvét. Berényi József pártelnök szerint 

egy éven belül két kongresszusra is sor kerülhet. 

 

Jövőre megindulhat a kompforgalom Bős és Dunaremete között 
2012. április 20. – MTI, Új Szó Online 

Már a közeljövőben megkezdődik az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra kiépítése, így 

jövőre vélhetően már közlekedni is fog a Bőst Dunaremetével összekötő turistakomp. A két 

település közötti kompjárat létrejötte egy a határon átívelő együttműködés keretében 

megvalósuló projektnek köszönhető. 

 

Magyarul a vasútnál – lehet, csak mégsem lehet 
2012. április 21. – Veres István – Új Szó 

A törvény engedi, de senki nem tudja, hogyan kell végrehajtani. Egy mondatban így 

jellemezhető a magyar helynevek vasútállomásokon való feltüntetésével kapcsolatos 

helyzet. Kisebbségi nyelvhasználati törvény ide vagy oda, továbbra is a vasúttársaságon 

múlik minden. 

 

Robert Fico ott folytatja, ahol abbahagyta 
2012. április 21. – Juraj Hrabko – Új Szó 

Az a közel kétéves nyugalom, amely Szlovákia és Magyarország kapcsolatát jellemezte, 

véget ért. Robert Fico kormánya azt jelzi, módosítani fogja az állampolgárságról szóló 

törvényt. A szerző szerint „olyan törvény, amely mindenkinek megenged valamit, de 

konkrétan egynek, ráadásul törvénybe foglaltnak ugyanazt megtiltja, egyszerűen nem 

létezik. Ebben még a parlament 83 képviselője sem segíthet, mivel ellenzékben legalább 

annyi törvényhozó van, aki – ha jóváhagyják a képtelen módosítást – az 

alkotmánybíróságon megtámadja. 

 

Meghívás Orbán Viktornak a közös imára és hálaadásra a szabadkai Szent 
György templomban 
2012. április 20. – Vajdaság Ma 

Palatinus István, a szerbiai Mária Rádió magyar műsorok igazgatójának értesítése szerint 

a Vajdasági Magyar Szövetség és a szerbiai Mária Rádió magyar műsorok szerkesztősége 

meghívta Orbán Viktor kományfőt, hogy vegyen részt 2012. április 27-én a szabadkai Szent 

György millenniumi templomban szervezett közös ökumenikus imán a magyar 

nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért, valamint a hálaadáson a jelenlegi magyar 
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kormány által új, Szent István-i alapokra helyezett alapokmányért és kettős 

állampolgárságért. 

 

A VMDP tartományi egyéni jelöltjei 
2012. április 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt pénteken Szabadkán adta át a tartományi egyéni 

képviselőjelöltjei listáját. Almási Szilárd bizodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 

VMDP jelöltjei bejutnak a választások második körébe. Szabadkán három körzetben 

indulnak, de hogy kik, az majd hétfőn derül ki. 

 

Alaptalan vádak a MESZ honlapján  
2012. április 20. - Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Semmilyen bűncselekményt nem követett el a HMDK. Azokról a vádakról, amelyeket a 

MESZ honlapján tegnap felsorolt, a HMDK-nak, mint állítólagos érintettnek, nincs 

tudomása, arról az illetékesektől tájékoztatást nem kapott - mondta el Jakab Sándor, a 

HMDK elnöke. „Mindazt, amit és ahogyan a MESZ közölt, rágalomnak, a politikai 

leszámolás részének tekintjük, és ezekért a kijelentésekért a Magyar Napló ellen már meg 

is tettük a hivatalos feljelentést.” 
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