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Fico és Orbán nem beszélnek a kettős állampolgárságról 
2012. április 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Robert Fico szlovák kormányfő nem tervez az állampolgársági törvényről tárgyalni magyar 

partnerével, Orbán Viktorral csütörtöki találkozójukon. A két kormányfő a lengyelországi 

Varsóban tárgyal majd a Közép-Európa – Kína gazdasági fórum keretein belül. Miroslav 

Lajčák külügyminiszter elmondta, a szlovák-magyar kapcsolatokat érintő kérdésről 

budapesti látogatásán beszél majd részletesen. A látogatásra június 1-jén kerül sor. 

 

A szlovák kormányfőhöz fordult Tőkés László és Lomnici Zoltán az 
állampolgárságuktól megfosztott felvidékiek miatt 
2012. április 25. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Krónika, Új Magyar Szó, Új Szó 

A szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok ügyében fordult levélben 

Robert Fico szlovák kormányfőhöz Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke és Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. 

 

Nem adják a Beneš-dekrétumok alapján elkobzott kastélyt 
2012. április 25. – MTI, Új Szó, Magyar Nemzet 

A cseh állam tulajdonában marad a híres opočnói vadászkastély, amelyet a második 

világháború után a Beneš-dekrétumok alapján koboztak el egy szudétanémet családtól a 

csehszlovák hatóságok. A Colloredo-Mansfeld család örököseinek panaszát, a 2007-ben 

hozott legfelsőbb bírósági döntés felülvizsgálatának kezdeményezését a napokban 

utasította el a cseh alkotmánybíróság. 

 

Marosvásárhely: Smaranda Enache nem lép vissza pártjelölt javára 
2012. április 25. – Krónika, Erdély Ma, Népújság, Új Magyar Szó 

„Pártok jelöltjeinek javára nem lépek vissza” – szögezte le Smaranda Enache, a Pro Europa 

Liga társelnöke, aki függetlenként pályázná meg Marosvásárhely polgármesteri tisztségét. 

Enache szerint Frunda Györgynek kisebb az esélye a győzelemre az RMDSZ jelöltjeként, 

mint függetlenként. 

 

Újraszerveznék a Zöld Párt székelyudvarhelyi szervezetét 
2012. április 25. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Újraszerveznék a Zöld Párt február közepén megszüntetett székelyudvarhelyi 

szervezetének tevékenységét a helyhatósági választások előtt – állítják az ex-zöldek, akik 

nehezményezik az újraindítást övező helyzetet. Tudomásuk szerint ugyanis az udvarhelyi 

zöld listát Benedek Árpád Csaba RMDSZ elnökségi tag szervezi. Az egykori zöldek, akik 

időközben a Néppártba igazoltak át, nem értenek ezzel egyet. 
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http://www.bumm.sk/67910/fico-es-orban-nem-beszelnek-a-kettos-allampolgarsagrol.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62918
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62918
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/04/25/nem-adjak-a-benes-dekretumok-alapjan-elkobzott-kastely
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62917
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116691&cim=ujraszerveznek_a_zold_part_szekelyudvarhelyi_szervezetet
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Nagyvárad: állítsuk vissza a hagyományos magyar utcaneveket! 
2012. április 25. – Erdély Ma, Duna Tv 

A nagyváradi önkormányzat nem engedélyezi, hogy magyar személyekről nevezzenek el 

utcákat. Az indoklás szerint a kisebbségi jogokat szavatoló törvény csak a helységnevekre 

vonatkozik, az utcanevekre viszont nem. 

 

Kulcsár-Terza József az MPP megyei tanácselnökjelöltje 
2012. április 25. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Bemutatta polgármesterjelöltjeit és elnökjelöltjét az MPP Háromszéken. A párt szerint az 

EMNP nem vette komolyan az összefogást. A Kovászna Megyei Tanács élére Kulcsár-Terza 

Józsefet, az alakulat háromszéki elnökét jelölik. 

 

Majdnem minden településen indít jelöltet az RMDSZ 
2012. április 25. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Elkészült az RMDSZ-jelöltek iratcsomója, idén indítják a legtöbb jelöltet a helyhatósági 

választásokon – jelentette be Tamás Sándor, a Háromszéki Területi RMDSZ elnöke. 

 

Megfenyegették az MPP jelöltjeit 
2012. április 25. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az MPP Maros megyei jelöltjeit több településen megfenyegették a regnáló RMDSZ-es 

vezetők – mondta a párt országos alelnöke, Kiss István. Volt, ahol a teljes önkormányzati 

lista tagjai visszaléptek, de akadt, aki kitart. 

 

Magyarok: se fent, se lent 
2012. április 26. – Krónika 

Az erdélyi magyarság a romániai társadalom egészét tekintve a legfelső és legalsó 

jövedelmű társadalmi rétegben is alulreprezentált, ezért a magyar népességen belül jóval 

kisebbek a társadalmi egyenlőtlenségek, mint a romániai társadalom egészében – hangzott 

el Kiss Tamás kolozsvári szociológus Egyszer fent, egyszer lent. A különböző nemzetiségek 

társadalmi pozíciói Erdélyben című kedd esti előadásán. 

 

Magyar állami kitüntetéseket nyújtottak át  
2012. április 26. – Krónika 

Magyar állami kitüntetéseket adott át tegnap Zsigmond Barna Pál főkonzul négy 

személyiségnek Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán. Bíró Béla esztéta, 

irodalomtörténész a magyar arany érdemkereszt, Szabó Éva néptáncos, nyugalmazott 

tánctanár, népi iparművész, valamint Pál Ibolya Mária nyugalmazott zenetanár, karvezető 

a magyar ezüst érdemkereszt, Nagy László, az Erdélyi Unitárius Egyház lelkésze, 

főjegyzője, püspökhelyettese pedig a magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vette át. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116638&cim=nagyvarad_allitsuk_vissza_a_hagyomanyos_magyar_utcaneveket_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kulcsar-terza-jozsef-az-mpp-megyei-tanacselnok-jeloltje
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/majdnem-minden-telepulesen-indit-jeloltet-az-rmdsz
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megfenyegettek-az-mpp-jeloltjeit
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62950
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62946
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Előadás Kőrösi Csomáról az EP-ben 
2012. április 26. – Krónika 

Kőrösi Csoma Sándor halálának 170. évfordulójára hívta fel a résztvevők figyelmét az 

Európai Parlament „Tibet” frakcióközi munkacsoportjának 90. ülésén Sógor Csaba EP-

képviselő. A képviselő meghívására dr. Bangha Imre indológus, az Oxfordi Egyetem 

tanára, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredában működő Kőrösi 

Csoma Sándor Intézetének vezetője előadást tartott Hidak Tibet és Európa között címmel. 

 

Fennakadást okozott a tulipán 
2012. április 26. – Új Magyar Szó, Szabadság 

A választási logó miatt nem tudtak megegyezni a közös kolozsvári polgármesterjelölt 

személyéről és a közös tanácsos-jelölti listáról a három magyar párt Kolozs megyei vezetői. 

Ma délután ismét asztalhoz ülnek. 

 

Csodálom a magyarokat 
2012. április 25. – Duna TV, Szabad Újság 

Alojz Hlina szerint Ján Slota többször is megsértette a Szlovákia határain belül és túl élő 

magyarokat, ezért elnézést kíván a magyaroktól. „Én csodálom a magyarokat a 

türelmükért, hogy ezt ennyi éven keresztül képesek voltak elviselni. Ezeknek a 

kijelentéseknek ugyanis tényleg nem volt helyük a két ország kapcsolatában” – mondta a 

honatya. 

 

Duray: Választottunk 2012-ben, de mi haszna lett? 
2012. április 25. – Duray Miklós – Felvidék Ma 

„Az MKP, ha ismét parlamenti párttá akar válni, és esetleg egy kormányalakító koalíció 

esélyes tagja is szeretne lenni, akkor 2016-ban kb. 160 ezer magyar szavazatot kellene 

megszereznie. Ez csak oly módon képzelhető el, hogy ha a párt az eddigiektől eltérő, új 

szervezési módszereket honosít meg és elfogadja a civil szervezetek segítségét a társadalmi 

háttér megszervezésére.” 

 

Lesz kormánybiztos – jogokkal 
2012. április 26. – Veres István – Új Szó 

Kormánybiztost kapnak a kisebbségek, a kormánybiztos pedig jogköröket. Felügyeli majd 

a kisebbségi kulturális pályázatokat, és megkapja a kisebbségi miniszterelnök-helyettes 

hivatalának egy részét is. Már csak az a kérdés, ki lesz az. Bugár Béla, a Híd elnöke tegnap 

már tárgyalt a kérdésről Robert Ficóval. Bugár elmondása szerint Fico nem kirakatembert 

akar. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62932
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=149451
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/6234-csodalom-a-magyarokat
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/33623-duray-valasztottunk-2012-ben-de-mi-haszna-lett
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Húszezren a kettős állampolgárságért 
2012. április 26. – Új Szó 

Az állampolgársági törvény módosítását az elsők között terjesztik a parlament elé, jelezte a 

múlt héten Robert Kaliňák belügyminiszter. Közben az alkotmánybíróság döntésére is 

várnak az érintettek, amelyet a Híd kezdeményezett. Ha ez kimondja, hogy a 2010-es 

szlovák állampolgársági törvény alkotmányellenes, a sértetteknek vissza kellene kapniuk 

elvesztett szlovák állampolgárságukat, véli Gál Gábor, a beadvány elindítója. 

 

Gazdatiltakozás: megbénult fél Vajdaság közlekedése 
2012. április 25. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Vajdaságban nyolcvan és Szerbia középső részén további 27 helyen tiltakoznak a gazdák. A 

Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a gazdatüntetéseket, nyilatkozta Pásztor István, a 

VMSZ elnöke. 

 

Dimitrije Boarov könyvének bemutatója a bácsfeketehegyi könyvtárban 
2012. április 25. – Vajdaság Ma 

Dimitrije Boarov Vajdaság politikai története című könyvének magyar kiadását mutatták 

be a bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtárban. A szerzőn kívül jelen volt Pásztor István a 

VMSZ elnöke, Németh Ferenc, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója, Varjú Márta, a 

Magyar Szó napilap megbízott főszerkesztője és Major Nándor a magyar kiadás 

recenzense. 

 

Pánikroham 
2012. április 26. – Magyar Szó 

Kedden mind a Vajdasági Magyar Szövetség, mind a Szerb Haladó Párt óbecsei szervezete 

arról beszélt sajtótájékoztatóján, hogy a Demokrata Párt helyi szervezete törvénytelen 

választási módszerekkel igyekszik voksokat szerezni a májusi választásokon. A VMSZ és a 

Szerb Haladó Párt által bemutatott bizonyítékok szerint a DP óbecsei szervezetének 

aktivistái élelmiszercsomaggal jutalmaznák a pártra leadott szavazatokat. 

 

„Tiszták vagyunk”  
2012. április 25. – Magyar Szó 

Zorán Setyerov, a Magyar Remény Mozgalom alelnöke sajtótájékoztatón ismertette a párt 

szabadkai választási programját. A programba foglalt pontok közé sorolták többek között 

az elmúlt 22 évi privatizációs folyamat kivizsgálását, a polgárőrség bevezetését, Szabadka 

további arculatrombolásának megakadályozását is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13397/Gazdatiltakozas-megbenult-fel-Vajdasag-kozlekedese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13399/Dimitrije-Boarov-konyvenek-bemutatoja-a-bacsfeketehegyi-konyvtarban.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-26_Panikroham.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-25_Tisztak_vagyunk.xhtml
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Fordítás vagy ferdítés Beregszász története a város honlapján? 
2012. április 25. – Kárpátalja Ma 

A magyarokra nézve negatív, hazugságokkal és csúsztatásokkal teli várostörténeti 

ismertető van közzétéve Beregszász város hivatalos honlapján. Hogy ki a felelős a honlap 

tartalmán megjelenő információkért, azt nem tudni, mindenestre sajnálatos és 

szégyenletes, hogy a honlapra tévedő külföldi vagy kárpátaljai olvasó a város múltjáról 

olyanokat olvashat, hogy „1938-ban a bevonuló magyar horthysta csapatok megszállták a 

várost és a területet, és a Vörös Hadseregnek köszönhetően sikerült megszabadulni a 

horthysta megszállás alól....." 

 

Támogatás híján is tovább fognak dolgozni 
2012. április 25. – Új Magyar Képes Újság 

Évi közgyűlést tartott a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet, ahol beszámoltak az elmúlt 

időszak eseményeiről és a pénzügyi helyzetről. A pélmonostori székhelyű szervezet egyike 

azoknak az egyesületeknek, amelyeket kizártak az idei állami támogatásból. 

 

Püspöki látogatás a magyar székházban 
2012. április 25. – Népújság 

Kedden dr. Peter Štumpf muraszombati püspök Martin Konrad Dolamič lendvai plébános 

kíséretében látogatást tett a muravidéki magyar csúcsszervezetnél, ahol az MMÖNK 

Tanácsának elnökével, Horváth Ferenccel, illetve munkatársaival tárgyalt a püspökség és a 

muravidéki magyarság kapcsolatainak aktuális kérdéseiről.  

 

A gyerekek nemzeti öntudatának erősítéséért 
2012. április 25. – 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 a nemzeti öntudat erősítése 

érdekében. Szombaton a Muravidéken, Hodoson nyitotta meg kapuit a Vasárnapi iskola. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/9635-forditas-vagy-ferdites-beregszasz-tortenete-a-varos-honlapjan
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3204-tamogatas-hijan-is-tovabb-fognak-dolgozni
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4203:puespoeki-latogatas-a-magyar-szekhazban&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4227:a-gyerekek-nemzeti-oentudatanak-ersiteseert&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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