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Répás Zsuzsanna: a magyar nemzetpolitika a konkrét programok kidolgozásának fázisába 

érkezett 

2012. április 22. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A magyar nemzetpolitika a stratégiai keret elfogadása után a konkrét programok 

kidolgozásának fázisába érkezett - jelentette ki Szovátán, a Magyar Ifjúsági Konferencia 

tanácskozásán Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az 

intézményépítést tekinti az egyik legfontosabb feladatnak. Mint fogalmazott, „addig terjed a 

magyar nemzet határa, ameddig a magyar intézmények hatása elér”. 

 

Répás Zsuzsanna a külhoni magyar óvodák évéről és a Határtalanul programról 

2012. április 22. – MTI, hirado.hu 

A határon túli magyar óvodák támogatására indított külhoni magyar óvodák éve programról 

és a Határtalanul tanulmányi kirándulásokról adott tájékoztatást Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár felvidéki és anyaországi pedagógusoknak vasárnap 

Budapesten. 

 

Feltételekkel tárgyalna az MKP 

2012. április 23. – Veres István – Új Szó, MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kilenc feltételhez köti az együttműködést az MKP. A párt Országos Tanácsa szombaton 

fogadta el azt a nyilatkozatot, amely kimondja, hogy társadalmi összefogásra, valamint 

szorosabb együttműködésre van szükség civil szervezetekkel és politikai pártokkal a 

hatékonyabb képviselet érdekében. Dél-Szlovákia önerőre alapuló gazdasági programjának, 

a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos külföldi ajánlások átvételének sürgetése mellett a 

mindenkori magyar kormánnyal való együttműködés és az autonómiamodellek bevezetése is 

a feltételek között szerepel. Berényi bizalmi szavazást kért a tagságtól, amely 51:13 

arányban biztosította őt támogatásáról. 

 

Civil stratégia – a közösség alapja 

2012. április 23. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Elkészült a Vajdasági Magyar Civil Stratégia, melyet szombaton mutattak be a szabadkai 

Városháza dísztermében. A következő hat évet meghatározó stratégia a civil szféra 

szereplőinek aktív részvételével, s így az ő igényeik figyelembevételével készült el. Az 

eseményen magyarországi és erdélyi előadók is részt vettek. 

 
Veszélyben van a határon túliak szavazata? 

2012. április 21. – Kovács András – Magyar Nemzet 

Többféle szavazási forma bevezetését javasolja Halász Iván, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem docense. Egyes számítások szerint 300-600 ezer külhoni szavazat érkezhet, ami 

legfeljebb három mandátum sorsát befolyásolhatja. 
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A szláv kisebbségekkel összefogva indul a választásokon az RMDSZ Temesváron 

2012. április 22. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

A szerb, a bolgár és az ukrán kisebbséggel összefogva próbál önkormányzati pozíciókhoz 

jutni Temesváron és Temes megyében az RMDSZ. Halász Ferenc, az RMDSZ megyei 

szervezetének elnöke szerint azért fogtak össze a többi kisebbséggel, mert a korábbi 

választások tapasztalata alapján meglehetősen nagynak érezték annak a kockázatát, hogy a 

bánsági és a temesvári magyarság önerőből már nem tudja átlépni az ötszázalékos 

küszöböt. 

 

Békülékeny hangú tárgyalás Kolozsváron a választási összefogásról 

2012. április 22. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Szabadság, 

Új Magyar Szó 

Közeledtek a nézetek azon a kolozsvári nyilvános tárgyaláson, amelyen a három magyar 

párt helyi vezetői egyeztettek a lehetséges önkormányzati választási együttműködésről. A 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem termében megtartott nyilvános tárgyalást az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kezdeményezte, miután március 29-én nyílt 

levélben sürgette a magyar pártok kolozsvári megegyezését. A tanácskozáson mindhárom 

párt vezetői elvben késznek mutatkoztak a megegyezésre. 

 

Nem lehet a magyar hivatalos nyelv egyes régiókban 

2012. április 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem lehet a magyart hivatalos nyelvvé nyilvánítani egyes romániai régiókban – jelentette 

ki Nagyszeben polgármestere. Klaus Johannis azonban újságírói kérdésre válaszolva 

hozzátette: kötelezővé lehet tenni a magyar nyelvet helyi közintézményekben, ahol a 

lakosság több mint fele magyar nemzetiségű. 

 

MOGYE: kérdőjeleket vet fel a magyar nyelvű államvizsga 

2012. április 21. – Erdély Ma 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen megkezdték az intézkedéseket a 

magyar kar létrehozása körül. A folyamat során viszont rengeteg megválaszolatlan kérdés 

merül fel. Az egyik legfontosabb pedig a magyar nyelvű licensz-vizsga letételét érinti. 

 

Smaranda Enache teljes gőzzel készül a választásokra 

2012. április 21. – Erdély Ma 

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke teljes gőzzel készül a helyhatósági 

választásokra. A függetlenként induló jelölteknek az állandó választói névjegyzéken 

szereplő személyek 2%-ának megfelelő támogató aláírást kell összegyűjteniük. 

 

A nemzeti érdeket védi Maros megyében az új prefektus 

2012. április 21. – Erdély Ma 
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Beiktatták tisztségébe Maros megye új prefektusát, Valentin Bretfelean-t. Az új prefektus a 

beiktatáson kijelentette, tevékenységében elsőbbséget fog jelenteni a helyhatósági, 

valamint az őszi parlamenti választások lebonyolítása, valamint Románia nemzeti 

biztonságának és érdekeinek védelme Maros megyében. 

 

Megszűnt a bukaresti hungarológiai tanszék autonómiája 

2012. április 21. – Duna TV, szabadujsag.com 

Megszűnt a Bukaresti Egyetem hungarológiai tanszékének autonómiája. Az új oktatási 

törvény értelmében már nem működhet intézetként, csak szakmai csoportosulásként. Így a 

magyar tanároknak már nincs képviseletük a kari tanácsban, és kevesebb szavuk van az 

egyetemen belüli szavazásokon is. 

 

Valódi kétnyelvűséget és új városvezetési szemléletet ígér Frunda György 

2012. április 22. – Erdély Ma, Erdély Tv, Új Magyar Szó 

Egy nemrég készült közvéleménykutatás szerint a marosvásárhelyi magyarok túlnyomó 

többsége bízik Frunda Görgyben, a politikus a román nemzetiségűek részéről is számíthat 

szavazatokra, így ezúttal reális esély van arra, hogy újból magyar polgármestere legyen 

Marosvásárhelynek – hangzott el pénteken, az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) 

„Többszemközt” című műsorában. 

 

MIK: marad a jelenlegi struktúra 

2012. április 23. – Krónika, Szabadság 

Nem fogadta el az átalakítására vonatkozó tervezetet a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 

– a MIK-et alkotó ifjúsági szervezetek egyeztető fórumának szovátai tanácskozásán eldőlt, 

hogy a szervezet továbbra is változatlan formában kívánja folytatni tevékenységét. 
 

 
Felapróznák a felvidékieket  

2012.április.23 - Magyar Hírlap - Koczur László 
Új magyar párt alapítását fontolgatja Somogyi Szilárd dunaszerdahelyi vállalkozó, a 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) volt alelnöke és parlamenti képviselője. Elképzelhető, 

hogy az MKP és a Most-Híd mellett 2016-ban már egy harmadik szlovákiai magyar párt is 

versenybe száll a felvidéki választók voksaiért. A Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártot a 

március 10-i előre hozott választások előtt faképnél hagyó Somogyi Szilárd egy baloldali 

értékrendű párt létrehozását fontolgatja. 

 

Nem lát lehetőséget és teret egy új - harmadik - magyar párt létrejöttére Szlovákiában 

2012.április 21. - szabadujsag.com 

 Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar párt elnöke, mivel szerinte a legutóbbi két 

parlamenti választás eredményei azt bizonyították, hogy két magyar párt sem juthat be 

egyszerre a parlamentbe. 
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Ezt Bugár Béla az aktuality.sk szlovák hírportálnak pénteken adott interjújában mondta el 

azzal összefüggésben, hogy Somogyi Szilárd, a Szabadság és Szolidaritás (SAS) volt 

képviselője a közelmúltban a sajtónak nyilatkozva megerősítette: felkérést kapott egy új 

magyar párt megalapításában való részvételre. 

 

Jakab: Vörös Péternek felül kellett volna emelkednie 

2012. április 21. – bumm.sk 

Jakab Elemér, a Híd elnökségi tagja, parlamenti képviselője a Pátria Rádióban elmondta, 

emberileg nehezen élte meg párttársa, Vörös Péter lemondását. Szerinte volt párttársa a 

kudarcot nem értékelte helyesen, felül kellett volna emelkednie. 

 

Elemző: Semjén elhamarkodottan reagált Ficóra 

2012. április 21. – TASR, bumm.sk, hirek.sk 

Miután Robert Fico kormányfő arról beszélt, hogy a szlovák állampolgársági törvénynek a 

magyarok vonatkozásában érvényben kell maradnia, Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes nemzetközi jogi lépéseket helyezett kilátásba, amennyiben a jogszabály a 

magyarokra nézve diszkriminatív módon változna. Juraj Marušiak politológus szerint ezt 

nem jól tette, reakciója nem volt adekvát. „Anélkül reagált, hogy az asztalra került volna 

bármilyen tervezet.” 

 

Ahol magyarul beszélhetsz Újvárban 

2012. április 21. – bumm.sk 

Az Érsekújvárban lakó magyarok aránya alig több, mint 25 százalék, az ott élő magyarajkú 

lakosság azonban érdekes kezdeményezést indított el a Facebook közösségi portálon. 

Listázzák azokat a helyeket a városban, ahol beszélhetnek anyanyelvükön. 
 

 

A következetes politika erősíti a választók körében a VMSZ hitelét 
2012. április 21. – Vajdaság Ma 

Általánosan elmondható, hogy az emberek méltányolják azt a következetes politizálást, 

amit a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt négy évben képviselt, és ezt ki is mondják, 

jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke, a párt listavezetője, elnökjelölt a Vajdaság 

Mának adott választási interjújában.  

 

Magányos harc az autonómiáért  
2012. április 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Pénteken este Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében bemutatták 

Dimitrije Boarov gazdasági újságíró Vajdaság politikai története című kötetét. A szerzőn 

kívül Pásztor István, a VMSZ elnöke, Varjú Márta, a Magyar Szó megbízott 

főszerkesztője, Dudás Károly író és Ágoston Pribilla Valéria, a szabadkai Városi Könyvtár 

igazgatóhelyettese vett részt a rendezvényen, és szólt a közönséghez. 
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Mérnöktanár mesterképzést indít az Óbudai Egyetem Szabadkán 
2012. április 22. – Vajdaság Ma 

Mérnök-informatika szakirányú mérnöktanár mesterképzést indít szeptemberben az 

Óbudai Egyetem az Újvidéki Egyetem szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karán. Az 

Óbudai Egyetem tájékoztatása szerint a szabadkai kihelyezett képzést a tervek szerint 

levelező tagozaton, 20 fővel indítanák. 

 

Kis közösség nagy ünnepe 
2012. április 23. – Magyar Szó 

A katolikus templom felújítását ünnepelték szombaton a Dél-bánáti Ürményházán. A 

hálaadó szentmisét Orlando Antonini apostoli nuncius vezette, Német László 

nagybecskereki és Pénzes János szabadkai megyéspüspökök, Huzsvár László 

nyugalmazott püspök, valamint a bánsági papság közreműködésével. Jelen volt Szászfalvi 

László, Magyarország vallásügyi államtitkára, Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház 

elnöke, Dragan Novaković, Szerbia vallásügyi minisztériumának képviselője, Nikowitz 

Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete. 

 
Újabb két lista 
2012. április 23. – Magyar Szó 

A Tartományi Választási Bizottság újabb két választási listát tett közzé, az egyik a Magyar 

Remény Mozgalom, a másik a Mindannyian együtt nevet viselő koalíció listája, melyet a 

Bosnyák Demokrata Közösség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 

Horvátok Demokratikus Közössége és a Magyar Polgári Szövetség alkot. 
 

 
 

Magyar–lengyel kisebbségi találkozó Vilniusban 

2012. április 21. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) jó viszonyt ápol több nemzetiségi 

cserkészszövetséggel. Így pl. a lengyel cserkészszövetségekkel, melyekkel az elmúlt 

években rendszeres találkozókra került sor. Legutóbb a litván fővárosban került sor 

magyar–lengyel kisebbségi cserkésztalálkozóra. 

 

Rovástábla-avatás Csongoron 

2012. április 21. – Kárpátalja Ma 

Kovács Béla, az Európai Parlament képviselője immár Kárpátalja ötödik településének 

rovásos helynévtábláját avatta fel. 

 

Tiszaújhely: végórában a magyar oktatás 

2012. április 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Margitics Mária harminc éve pedagógus, s húsz éve tanít a kétnyelvű Tiszaújhelyi 

Általános Iskolában. Annak idején az egyik kezdeményezője volt a községben az 
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anyanyelvű oktatás újraindításának. „Sokat kilincseltünk, míg két évtized után tíz 

gyerekkel sikerült újraindítani az első osztályt – emlékszik vissza. – Évekig szép 

eredményeket értünk el, ám az új törvények szép lassan tönkretették a munkánkat… 

Jelenleg mindössze 25-en tanulnak a magyar osztályokban.“ 

 

Tovább csökken Ukrajna lakossága 

2012. április 22. – Kárpátalja Ma 

Csak minden tizedik lakos tölti be Ukrajnában a 35. évét. Erre a megdöbbentő 

következtetésre jutott az Állami Statisztikai Hivatal legutóbbi közleménye alapján az 

Ungváron megjelenő RIO c. hetilap. 2011-ben Ukrajna lakossága 162 ezer fővel csökkent, 

függetlenné válása óra pedig 6 millióval lett kevesebb. 2012. január 1-i állapot szerint az 

országnak már csak 45,6 millió lakosa van. 

 

Magyar mandátum: pártlista a megoldás? 

2012. április 22. – Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai magyarság egy része úgy véli, leginkább egyéni választókerületekben 

szerezhető vissza a kijevi képviselet közösségünk számára, méghozzá olyképpen, hogy egy 

magyar többségű kerületet hoznak létre az illetékesek. Ez ügyben a magyar diplomácia is 

tett erőfeszítéseket. A Régiók Pártjának megyei vezetői azonban azt az elgondolást 

támogatják, mely szerint a párt listáján biztosítanának befutó helyet egy magyar jelöltnek. 

 
Tisztújító közgyűlés Bécsben 

2012. április 22. – Volksgruppen 

Részben megújította vezetőségét és története során első ízben bővült burgenlandi 

tagegyesülettel az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 

szombaton megtartott éves közgyűlésén. 
 

 
Vasárnapi iskola 

2012. április 22. – Népújság 

Néhány évvel ezelőtt indult útjára a Vasárnapi iskola elnevezésű magyarországi 

mozgalom, melynek lényege, hogy hétvégenként magyar pedagógusok foglalkoznak a 

szórványtelepüléseken élő magyar ajkú gyermekekkel. Szombaton a muravidéki Hodoson 

nyitotta meg kapuit az iskola. A kreatív foglalkozások, éneklés és beszélgetések közös 

célja a nemzeti hovatartozás erősítése a gyerekekben. Az első foglalkozáson 13 gyerek vett 

rész 
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http://karpatalja.ma.data12.websupport.sk/karpatalja/kozelet/9553-tovabb-csokken-ukrajna-lakossaga
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9101
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9101
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164176/
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4183:vasarnapi-iskola&catid=40:online
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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/

