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15 ezer diák utazhat a határon túlra 
2012. április 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az idén már gimnáziumok is pályázhatnak az általános iskolák és a szakiskolák mellett a 

Határtalanul! tanulmányi kirándulási programra – hívta fel a figyelmet Répás Zsuzsanna. 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a programról tartott tájékoztató napon 

kiemelte: tavaly közel 15 ezren kapcsolódhattak be a programba, és idén is hasonló 

számban utazhatnak külhoni tanulmányi kirándulásra diákok. E célra ötszázmillió forint 

áll rendelkezésre a költségvetésben. 

 

Csáky: az MKP-nak bővítenie kell a kínálatát 
2012. április 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Csáky Pál szerint az MKP-nak bővítenie kell a potenciális választóinak nyújtott kínálatát a 

jövőben, amennyiben nagyobb támogatottságot akar szerezni, mint amekkorát az utolsó 

két parlamenti választáson sikerült elnyernie. Csáky szerint a magyar ügyek iránt 

elkötelezett választók számára az alap kiindulópont az, hogy „mi meg akarunk maradni 

magyar közösségnek, mi a Magyarországhoz való kapcsolatot nem akarjuk feladni, 

számunkra nagyon fontos a magyar alkotmányos testületekkel való kapcsolattartás, 

valamint a magyar állampolgárság felvételének lehetőségét is a jogaink egyik 

kiteljesedésének tartjuk”. 

 

Gašparovič leendő magyar kollégájával is tárgyalni akar a V4-es csúcson 
2012. április 24. – MTI, SITA, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Leendő magyar kollégájával is tárgyalni akar a V4-es államfők május 5-i és 6-i magas-

tátrai találkozóján Ivan Gašparovič. A szlovák köztársasági elnök hivatalának tájékoztatása 

szerint a még Schmitt Pál előző magyar államfőnek küldött meghívó utódjára nézve is 

érvényes. 

 

Napirenden a Kárpát-medencei civil szervezetek tevékenysége 
2012. április 24. – MTI, Echo TV 

Az önkormányzatok, a civil és a vállalkozói szféra szorosabb együttműködését 

szorgalmazta a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség ügyvezetője az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden. A képviselők tájékoztatót 

hallgattak meg a Magyar Zarándokút Egyesület tevékenységéről is. 

 

Kövér: Bátrak vagyunk, de nem vakmerőek 
2012. április 24. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai előtt Kövér László arról beszélt, hogy a mögöttük 

hagyott időszak kormányzati eredményei egyelőre szimbolikusak, a gazdasági 

teljesítőképesség nem sokkal áll jobban, mint 2010-ben. A házelnök előadásában M
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http://www.bumm.sk/67870/csaky-az-mkp-nak-bovitenie-kell-a-kinalatat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/04/24/gasparovic-leendo-magyar-kollegajaval-is-targyalni-akar-a-v4-es-csucson
http://www.echotv.hu/belfold/napirenden_a_karpatmedencei_civil_szervezetek_tevekenysege.html
http://mno.hu/belfold/kover-batrak-vagyunk-de-nem-vakmeroek-kepek-1070935


 

 

 

 

 

 
3 

leghosszabban a nemzetpolitikáról beszélt: a 2002 és 2010 közötti időszakot rettenetes 

nyolc évnek nevezte, mélypontjának pedig 2004. december 5-ét, a kettős 

állampolgárságról szóló népszavazás napját. 

 

Semjén nem indul egyéniben a 2014-es választásokon 
2012. április 24. – MTI, hvg.hu 

Csak országos listán indul a 2014-es választásokon Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, aki jelenleg a Kalocsa központú választókerület képviselője. 

Semjén a tervek szerint a választási kampány szervezője lesz a határon túli magyarság 

körében - közölte Kerényi János a Fidesz Bács-Kiskun-, Békés-, és Csongrád megyéért 

felelős pártigazgatója. 

 

Negyedmillió moldovai kapott román állampolgárságot az utóbbi két 
évtizedben 
2012. április 24. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

A Moldovai Köztársaság csaknem negyedmillió polgára kapott román állampolgárságot az 

utóbbi húsz évben - derült ki a Soros Alapítvány egy tanulmányából. 

 

A MOGYE-re hivatkozva lépett ki egy újabb képviselő a PDL-ből 
2012. április 24. – Krónika 

Ellenzi a MOGYE magyar karának létrehozását a Demokrata-Liberális Párt egyik 

parlamenti képviselője, aki azt mondja: pénteken megszavazza az ennek kapcsán az 

ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Florentin Gust zsarolónak nevezte az 

RMDSZ-t, szerinte a szövetséget többé nem kellene „kormányra engedni”. 

 

Támadható a MOGYE magyar kara 
2012. április 24. – manna.ro 

Az ellenzék múlt szerdán nyújtotta be az első bizalmatlansági indítványt az Ungureanu-

kabinet ellen a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye miatt. A 

parlament pénteken szavaz róla. Hátteréről a Pro Democraţia Egyesület elnöke, Cristian 

Pârvulescu beszélt a Kolozsvári Rádiónak. 

 

Nem szavaztak Borbély László mentelmi jogának felfüggesztéséről 
2012. április 24. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság 

Döntésképtelenség miatt nem szavazott kedden a képviselőház Borbély László képviselő 

mentelmi jogának felfüggesztéséről. A névsorolvasáskor még megvolt a döntésképességhez 

szükséges minimális, 164 fős létszám, az első napirendi pont megszavazásakor azonban 

csak 134 törvényhozó voksolt, emiatt felfüggesztették az ülést. 
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Megfélemlítéssel vádolja az EMNP Seres Dénest 
2012. április 24. – transindex.ro, manna.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az EMNP szerint az RMDSZ Szilágy megyei politikusai előbb ígéretekkel, majd 

fenyegetésekkel próbálták rávenni a Néppárt jelöltjeit, hogy lépjenek vissza az indulástól. 

Seres Dénes szerint a néppártiak hazudnak. 

 

Kovács Péter: nem az RMDSZ felelőssége, hogy nincs összefogás 
2012. április 24. – Erdély Ma, Duna Tv 

Nem az RMDSZ felelőssége, hogy egyetlen erdélyi településen sem sikerült választási 

megállapodást kötnie az Erdélyi Magyar Néppárttal – mondta Kovács Péter. A szövetség 

főtitkára úgy gondolja, hogy a magyar emberek egyértelműen látják, hogy mi az, amikor 

egy pártnak a tevékenysége a heti sajtótájékoztatóban merül ki, vagy mi az, amikor 

sorozatosan fel tud mutatni eredményeket. 

 

Önkénteseket toboroz Európában az SZNT 
2012. április 24. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

Honlapot indított és Európa-szerte önkénteseket toboroz a Székely Nemzeti Tanács, hogy 

minél hamarabb összegyűjtsék a polgári kezdeményezéshez szükséges egymillió aláírást az 

unió legalább hét országából. Az aláírásgyűjtés akkor kezdődik, amikor elég önkéntes 

jelentkezik. 

 

Miért kell autonómia? 
2012. április 24. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs újságírói kérdésre válaszolva kedden 

kifejtette, miért van szükség autonómiára Székelyföldön. “2003-ban hozták létre a 

statisztikai régiókat, amelyekre az európai uniós pénzek lehívásához volt szükség, de 

Székelyföldet Fehér megye mellett a gazdag Szeben és Brassó megyékkel csapták egy 

régióba, így nem volt esélye a fejlődésre, mivel a gazdasági mutatókat régiókra számolják. 

Székelyföldnek önálló régióvá kell válnia” – fogalmazott az SZNT elnöke. 

 

Kérdőívezésbe kezd az RMDSZ 
2012. április 25. – Krónika 

Az RMDSZ-es önkormányzati vezetők elmúlt négyéves eredményeit ismertető kampányt 

indít a szövetség Szatmárnémetiben, ugyanakkor azt is felmérnék, hogy a lakosság hogyan 

értékeli a megvalósításokat. 

 

„Szószegő társaság az USL” 
2012. április 25. – Új Magyar Szó 

Szószegő társaságnak nevezte tegnap az ÚMSZ-nek nyilatkozó Márton Árpád képviselő az 

ellenzéket amiatt, hogy javaslatukra a szenátus sürgősségi eljárással készül megtárgyalni a 

tisztán egyéni kerületes választási rendszer bevezetéséről szóló törvény tervezetét. 
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Toró intelmei a kolozsváriaknak 
2012. április 25. – Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem tartja elfogadhatónak az RMDSZ eddigi egyetlen 

ajánlatát sem a közös listaállítást illetően – szögezte le Toró T. Tibor, az alakulat országos 

elnöke. A Tőkés-párt vezetője figyelmeztette az EMNP Kolozs megyei szervezetét, súlyos 

ellentmondásba kerülne az országos vezetőséggel, amennyiben elfogadná az RMDSZ-nek 

azt az ajánlatát, amely lehetőséget biztosítana a néppártos jelölteknek arra, hogy a 

szövetség tanácsos-listáján induljanak a június 10-i helyhatósági választásokon. 

 

Csehi Árpád újrázna 
2012. április 25. – Új Magyar Szó 

Megszavazták Csehi Árpád jelölését megyei tanácselnökké a Szatmár megyei RMDSZ 

tegnapi küldöttgyűlésén. A megyei tanács a hét elején tizenötezer eurót szavazott meg a 

turisztikai látványosságokon elhelyezendő magyar nyelvű táblákra. A turisztikai 

minisztérium ugyanis korábban 250 román nyelvű tájékoztató táblát helyezett ki az itteni 

látnivalók népszerűsítésére. 

 

Morzsolódó magyarság Erdélyben 
2012. április 25. - Kárász Andor - Demokrata 

A romániai népszámlálások adatai alapján mintegy 200 ezer fővel csökkent a magyarság 

száma. Legkisebb arányban azok száma csökkent akik tömbmagyar területeken élnek, míg 

a szórványban volt a legnagyobb a veszteség. Az erdélyi magyarság számának csökkenése 

annak is betudható, hogy sokan Magyarországon, vagy nyugatabbra találtak állást és a 

költözés mellett döntöttek. Azonban míg korábban a létszámcsökkenés oka a kiöregedés 

volt, mostanra ez megfordult. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2012. április 25-i számában olvasható.) 

 

A dunaszerdahelyi vasútállomás magyar feliratát is kérik 
2012. április 24. – bumm.sk, Szabad Újság 

A Pázmaneum Polgári Társulás levélben fordult a dunaszerdahelyi vasútállomás 

főnökéhez, illetve a RegioJet társasághoz, kérve, hogy magyarul is írják ki Dunaszerdahely 

nevét a vasúti pályaudvaron. 

 

Együttműködés magyarországi és szlovákiai szaktanintézmények közt 
2012. április 24. – bumm.sk 

A szlovákiai Szakképző és Felnőttképzési Intézet és a Bethlen Gábor Alap Zrt. a 

Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013 keretén 

belül közös pályázatot nyert Partnerségek a szakképzésben címmel. A program 

szeminárium, workshop és intézménylátogatások szervezésével lehetőséget biztosít 30-30 
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magyarországi és szlovákiai szaktanintézmény vezetőjének partnerségek kialakítására, 

közös projektek kidolgozására. 

 

Elmarad a magyarországi felvételizők rohama 
2012. április 25. – Veres István – Új Szó 

Mivel ősztől Magyarországon csökken az államilag finanszírozott helyek száma a 

felsőoktatásban, többen arra számítottak, hogy a magyarországi jelentkezők elárasztják 

felvételi kérelmekkel a szlovákiai magyar intézményeket. Idén a Selye Egyetemre 

Magyarországról a tanárképző karra nyolcan, a gazdaságtudományira tizenketten 

jelentkeztek, ami nem jelent szignifikáns növekedést. 

 

Kormánybiztost? Minek? 
2012. április 25. – Veres István – Új Szó 

A közeljövőben kisebbségi kormánybiztosa lesz Szlovákiának, jelezte nemrég Robert Fico. 

Úgy tűnik, a kormányfő érzi, szükség van legalább egy szimbolikus intézményre ezen a 

téren, ha már a kisebbségi és emberi jogi miniszterelnök-helyettes pozíciója megszűnik. 

 

Képviseleti dilemmák 
2012. április 25. – Ravasz Ábel – Új Szó 

„A szlovákiai magyar politikai közösség jelenleg egyszerre két célt is szeretne elérni, ezek 

azonban egymással alig kompatibilisek. Egyrészt a lehető legerősebb parlamenti 

képviseletre van szükség, másrészt azonban sokan szeretnénk kifejezni saját 

világnézetünket szavazatunkkal, és nem olyan néppártra szavazni, amely csak annyit tud 

mondani magáról, hogy „én vagyok a magyar párt”. Létezik megoldás a két cél 

egyesítésére, bár nehezen megvalósítható. Az előválasztások rendszeréről van szó.” 

 

Alkotmányreform nélkül nincs autonómia 
2012. április 24. – Vajdaság Ma 

Az alkotmány revíziója nélkül nem juthatunk el Vajdaság autonómiájáig, jelentette ki 

Pásztor Bálint. „Vajdaság jó irányba halad, de lassan. Elég sok mindent megtettek. 400 

millió eurót fektettek Vajdaság területén az infrastruktúrába. De hiányzott 600 millió 

euró. Az Alkotmányt 2007-es elfogadása óta minden évben megszegték. Az Alkotmányt 

tiszteletben kell tartani, Vajdaságnak meg kell kapnia az őt megillető eszközöket.” 

 

Kicserélték a helységnévtáblákat 
2012. április 24. – Vajdaság Ma 

A Kisbelgrádnál és Nagyfénynél található többnyelvű helységnévtáblák helyére, melyeken 

szerb nyelven cirill és latin írásmóddal, valamint magyar nyelven szerepeltek a 

hagyományos magyar helységnevek, új, egynyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki. A 
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hatályos jogszabályok értelmében minden helyi önkormányzat, amely területén a szerb 

nyelven kívül a magyar nyelv is hivatalos használatban van, köteles a település 

hagyományos elnevezést magyarul is feltüntetni. A Magyar Nemzeti Tanács indítványozta 

a rendkívüli felügyelet megindítását a kivitelező Szerbiai Utak Közvállalat ellen. 

 

„Újra kell gondolni a Népszínházat” 
2012. április 25. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A szerb kormány az elmúlt napokban valamivel több mint egymilliárd dinárt utalt át a 

Tartományi Nagyberuházási Alapnak – erősítette meg a Magyar Szónak Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a nagyberuházási alap Igazgatóbizottságának 

alelnöke, emlékeztetve, hogy az alap idén az említett összeg mellett eddig 1,75 milliárd 

dinárt kapott a büdzséből. 

 

„Vedd meg és uralkodj!” 
2012. április 25. – Magyar Szó 

A VMSZ és a Szerb Haladó Párt óbecsei szervezeteinek állítása szerint a DP a városban 

élelmiszercsomaggal jutalmazná a rájuk leadott voksokat. Knézi Péter óbecsei 

polgármester elmondta: bizonyítékaik vannak arra, hogy a Demokrata Párt helyi 

szervezete a büntetőtörvénykönyv 156. szakaszába ütköző bűncselekményre, azaz 

megvesztegetésre készül. 

 

Hézagpótló olvasmány 
2012. április 25. – Magyar Szó 

A muzslyai Petőfi Sándor MME székházában hétfőn bemutatták Dimitrije Boarov: 

Vajdaság politikai története című kötetének magyar kiadását. Három évszázad politika- és 

eszmetörténetét mutatja be az olvasónak hézagpótló olvasmány alakjában, amelyre 

nemcsak most, a küszöbönálló választások miatt fontos odafigyelni. Akkor is, ha 

hiányoznak belőle az itteni magyar közösség zászlóvivői és kimaradt belőle a vármegyei 

rendszer politikai színterének a bemutatása – hangzott el a bemutatón. 

 

Magyar betegség Délvidéken 
2012. április 25. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

A közelgő szerbiai választásokon a Fidesz a Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) 

biztosította támogatásáról. Ezt követően a Magyar Fordulat néven létrehozott koalíció 

felbomlott. A koalícióban szereplő Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke úgy 

nyilatkozott, hogy bár a magyar kormány cserbenhagyta őket mégsem helyezkednek 

szembe a döntésükkel és csak a tartományi és helyi választásokon indítják jelöltjeiket.  
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Magyar hitéletet a magyarok megmaradásáért 
2012. április 24. – RTV Slovenija Hidak 

Dr. Peter Štumpf, muraszombati püspök kedden Martin Dolamič Konrad, a lendvai 

plébánia vezetője kíséretében találkozott Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével. 

 

Az Ady Endre Diákkör jubileuma 
2012. április 24. – MTI, Új Szó Online 

Megalakulásának 55. évfordulóját ünnepli a hét második felében Prágában a 

„csehszlovákiai” magyar diákszervezetek legöregebbike, a prágai Ady Endre Diákkör 

(AED). 

 

Kocsis Fülöp püspök meglátogatott egy kanadai magyar közösséget 
2012. április 23. - Magyar Kurír 

Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus püspök észak-amerikai útja során, április 23-án 

meglátogatta a kanadai Courtlandban élő kis magyar görögkatolikus közösséget, és a Szent 

György-templomban hálaadó szentmisét mutatott be Angyal Lajos helyi parókus, Deák 

Miklós esperes, Marozsán László diákónus és a latin rítusú Savel Steve részvételével. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3787
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/04/24/az-ady-endre-diakkor-jubileuma
http://www.magyarkurir.hu/hirek/kocsis-fulop-puspok-meglatogatott-egy-kanadai-magyar-kozosseget
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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.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/

