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Így lehet megállítani a drámai fogyást 
2012. április 26. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint a határon túli magyar közösségek drámai 

népességfogyását a számukra létrehozott intézmények megerősítésével, illetve az 

autonómia megteremtésével lehet megállítani. A MÁÉRT külügyi és jogi szakbizottságának 

ülését követő sajtótájékoztatón Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár közölte, a nemzetpolitikai stratégia egy átfogó célt határoz meg, azt, hogyan 

lehetnek a külhoni magyar közösségek – számbelileg, gazdaságilag, szellemileg és jogi 

értelemben is – gyarapodó közösségek, és hogy ebben hogyan tudja segíteni őket a magyar 

kormány. 

 

Kelemen Hunor: több jelöltje lesz az RMDSZ-nek, mint 2008-ban 
2012. április 26. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az RMDSZ országos szinten 9492 jelöltet indít az önkormányzati választásokon, közel 

félszázzal többet, mint a négy évvel ezelőtti megmérettetésen – jelentette be Kelemen 

Hunor a SZÁT ülése után tartott sajtótájékoztatóján Kolozsváron. Az RMDSZ-nek 13 

megyében – Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Hargita, Fehér, Kovászna, Kolozs, 

Maros, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes – lesz megyei tanácselnök jelöltje, és 

összesen 317 polgármesterjelöltet indítanak. 

 

Nem lesz magyar koalíciós lista Kolozsváron 
2012. április 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Nem tudtak megállapodni a választási összefogásban az RMDSZ, az EMNP és az MPP 

Kolozs megyei szervezetei. A szerdán este kezdődött, csütörtökön lezárult egyeztetéseken 

az RMDSZ elutasította az EMNP által javasolt közös koalíciós lista létrehozását 

Kolozsváron. Máté András Levente megyei RMDSZ-elnök ehelyett azt ajánlotta: a 

szövetség saját listáján, a tulipán jele alatt helyet biztosít a másik két alakulat jelöltjeinek. 

A Néppárt Kolozs megyei szervezete ezt elutasította, és közölte: a továbbiakban az MPP-

vel folytatja együttműködési tárgyalásait. 

 

Fico: konstruktív volt a párbeszéd Orbán Viktorral 
2012. április 26. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Népszabadság, Magyar Hírlap 

Konstruktív párbeszédet folytatott Robert Fico és Orbán Viktor kétoldalú találkozójukon 

csütörtökön Varsóban - jelentette a szlovák kormányfő közlése alapján a TASR 

hírügynökség. Fico közölte, a találkozón a kettős állampolgárság ügyéről nem folytattak 

megbeszélést. A szlovák kormányfő szerint a kettős állampolgárság problémája a két 

ország vegyes bizottságának, illetve jogászainak ügye, erre nekik kell közös megoldást 

találniuk. „A legideálisabb az lenne, ha az állampolgárság kérdését a két ország közötti 

nemzetközi szerződés oldaná meg” - mutatott rá. 
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A lakosság 17 százalékát zavarná egy magyar nemzetiségű társasága 
2012. április 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Romániában a lakosság 6 százalékát nagyon, 17 százalékát kisebb mértékben zavarná egy 

magyar nemzetiségű személy társasága – derült ki az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) által rendelt közvélemény-kutatásból. 

 

Tőkés László: a Bihar megyei RMDSZ fenyegeti a jelölteket 
2012. április 26. – Krónika, Erdély Ma 

Az előválasztáson részt vevő polgárok megfélemlítésével és permanens kampány 

folytatásával vádolta meg Tőkés László a Bihar megyei RMDSZ-szervezetet, személyesen 

annak ügyvezető elnökét, Szabó Ödönt, aki válaszképpen arra szólította fel a szerinte 

immorálisan viselkedő EP-képviselőt: mondjon le papi palástjáról. 

 

Az EMNP csíkszeredai polgármesterjelöltje: az önkormányzat nem járulhat 
hozzá az elszegényedéshez 
2012. április 26. – transindex.ro 

„Közéleti szerepvállalásom 16 éve alatt végig és következetesen elvekhez, és nem 

szervezetekhez voltam hű. Amennyiben a szervezet, amelyben tevékenykedtem, eltért 

azoktól az elvektől, amiket meghirdetett, én mindig jeleztem és felemeltem a hangom ez 

ellen, de egy adott ponton túl nem óhajtottam nevemet adni az elhajlásokhoz” – mondta a 

Transindexnek dr. Szabó-Soós Klára, az EMNP csíkszeredai polgármesterjelöltje, amikor 

arra kérdeztek rá, hogy RMDSZ-es múlttal, MPP-s városi tanácsosként miért a Néppárt 

színeiben indul az önkormányzati választásokon. 

 

Nagy Sándor elhárította Tőkés vádjait, mely szerint a Securitate 
alkalmazásában állt 
2012. április 26. – transindex.ro 

Tőkés László semminemű törvényes és erkölcsi jogosultsággal nem rendelkezik arra, hogy 

lemondásomra vonatkozó felszólítást fogalmazzon meg – olvasható Nagy Sándor 

nagykárolyi esperes az EMNT elnökéhez címzett levelében. Tőkés kedden azzal vádolta az 

esperest, hogy a kommunista titkosszolgálat embere volt, és lemondásra szólította fel. 

 

Hogyan éljük túl saját kulturális forradalmunkat? 
2012. április 26. – Parászka boróka – manna.ro 

Parászka Boróka szerint „az idei önkormányzati választásra való felkészülés csupa-csupa 

csalódás. Nyilvánvalóvá vált, hogy mekkora mérhetetlenül nagy az emberhiány. Hiába jött 

maroknyi EMNP-s az új párttal, hiába jött az ígérettel, hogy becsatornázzák a civil szférát, 

a politikából kiszorultakat, csalódottakat: nem tapasztalható más, mint az, hogy nincs elég 
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ember. Nem csak azért, mert az RMDSZ elrontotta, elriasztotta a résztvevőket. Egyszerűen 

nincs. Ez érezhető Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, szerte egész Erdélyben. Lasszóval 

fogják a jelölteket”. 

 

Tömegesen érkeznek a levelek 
2012. április 26. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Nagyon sok pályázatot kapott a héten a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, sok 

szülő küldte el az utolsó napokban az igénylését a Szülőföldön magyarul program 

keretében nyújtott oktatási- és nevelési-, illetve tankönyv- és taneszköz támogatásokra. 

 

Leader: az autonómia megvalósításának gyakorlati lehetősége 
2012. április 26. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A mezőgazdasági támogatásokat érintő változások előrelátható hatásairól beszélgetett a 

Székely Hírmondó Tánczos Barna vidékfejlesztési államtitkárral, aki felvázolta a 

környezetvédelem jegyében kitűzött uniós irányelveket. Ezt az elképzelést a területi 

autonómia egyfajta gyakorlatba ültetéseként is értelmezhetjük. 

 

Aláírták az RMDSZ–szláv kisebbségek választási együttműködési szerződést 
2012. április 26. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

A Magyar Házban csütörtök délután aláírták az RMDSZ, a Romániai Ukránok Szövetsége 

(UUR), a Bánsági Bolgárok Szövetsége (UBB) és a Romániai Szerbek Szövetsége (USR) 

közötti választási együttműködésről szóló szerződést, amelynek értelmében a négy 

szervezet jelöltjei közös listán indulnak a júniusi helyhatósági választásokon. 

 

Nemes Előd az EMNP háromszéki tanácselnökjelöltje 
2012. április 26. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Nemes Előd, az EMNP háromszéki elnöke lesz a párt Kovászna megyei tanácselnökjelöltje, 

jelentette be csütörtökön Sepsiszentgyörgyön Pap Előd, a párt országos alelnöke. A 

háromszéki önkormányzatba is teljes listával indulnak. 

 

Megrövidítik Budapestet? 
2012. április 27. – Új Magyar Szó, Krónika 

Mindössze 19 ezer eurót fizet vissza a magyar államnak a Mátyás-szobor restaurálására 

küldött pénz el nem költött részéből a kolozsvári városháza az 55 789 euróból, amit a 

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma követel a város vezetésétől – döntötte el tegnapi ülésén 

a helyi önkormányzat. 

 

Fenyegetésekről számolt be az MPP 
2012. április 27. – Krónika 

Több településen is megfenyegették a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei jelöltjeit 

az RMDSZ-es vezetők – nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján Kiss István, az MPP 
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országos alelnöke. A politikus három esetről számolt be a sajtó képviselőinek, elmondása 

szerint olyan település is akad, ahol a teljes önkormányzati lista visszalépett a jelöltségből. 

 

Semjén Zsoltnál járt Toró T. Tibor 
2012. április 27. – Krónika 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél tett hivatalos látogatást Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke. A megbeszélésen Toró beszámolt a romániai önkormányzati 

választási kampány felkészüléséről. A néppárt elnöke külön kiemelte a számos helységben 

alkalmazott megfélemlítő kampánystratégiát, mellyel a néppárti jelölteket próbálják 

eltántorítani indulási szándékuktól. 

 

Elutasítja az MKP a magániskolák finanszírozásának csökkentését 
2012. április 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az MKP szerint indokolatlan és megalapozatlan, hogy az állam változtassa meg az egyházi 

és a magániskolák finanszírozásának módját. Szigeti László, a párt oktatásügyi alelnöke 

szerint a terv nem az oktatásügyi minisztérium, hanem a szakszervezetek ötlete. 

 

VI. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája 
2012. április 26. – Felvidék Ma 

Magyar-szlovák két jó barát... Együttműködési lehetőségek Közép-Európában címmel 

rendezik Komáromban és Pozsonyban a politológusok konferenciáját április 26-29-e 

között. A konferencia célja a nemzeti érdek három nagy fontossággal és aktualitással bíró 

pillérének – az európai integrációnak, a környező országokkal kialakított stratégiai 

partnerségnek és a nemzetpolitikának – a körüljárása, amely meghatározza Magyarország 

és Szlovákia, illetve a felvidéki magyarság mozgásterét és célkitűzéseit. 

 

Orbán Viktor pénteken látogatást tesz Vajdaságban 
2012. április 26. – Vajdaság Ma 

Orbán Viktor miniszterelnök holnap, április 27-én Vajdaságba látogat. A magyar 

kormányfő részt vesz a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) választási kampányában.  

A miniszterelnök a VMSZ vezetőinek kíséretében körutat tesz a tartományban - 

Szabadkától Topolyán át Újvidékig. 

 

Pásztor bemutatkozása a szerb választóknak Újvidéken 
2012. április 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Újvidéken szerbül mutatta be választási programját Pásztor István, a VMSZ elnökjelöltje. 

Külön programja nincs az elnökválasztásra, hanem ugyanazért a 12 pontban 

megfogalmazott programért száll síkra, mint pártja a köztársasági, a tartományi és a 
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helyhatósági választásokon. A VMSZ vezetője ismételten leszögezte, hogy az 

államfőválasztás második fordulójában Boris Tadićot, a Demokrata Párt jelöltjét fogja 

támogatni. 

 

Rácz Szabó László: Azt mondjuk, amit gondolunk, és azt tesszük, amit 
mondunk 
2012. április 26. – Vajdaság Ma 

A májusi választásokon a Magyar Polgári Szövetség nemcsak a helyhatósági, hanem a 

tartományi és a köztársasági választásokon is indul, köszönhetően annak, hogy létrejött a 

Mindannyian együtt kisebbségi koalíció, amelynek az előzetes elvárások szerint legalább 

három, legfeljebb hat képviselője lehet majd a köztársasági parlamentben. 

 

Ki ékeskedik más tollával? 
2012. április 26. – Magyar Szó 

„Pásztor János 2011-ben a helyi közösségi választásokon még a Demokrata Párt színeiben 

indult, most már a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének egyéni 

képviselőjelöltje. Mit ad isten, ugyanabban a választási körzetben, ahol Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is indul. A nevük pedig egymás alatt szerepel” – írja a 

VMSZ közleménye. 

 

VMSZ-ből DP-be 
2012. április 26. – Pannon RTV 

Több mint két évvel kizárásuk után álltak ismét a nyilvánosság elé a Vajdasági Magyar 

Szövetség volt tagjai. Karai László és Sveller Árpád mai sajtótájékoztatójukon bejelentették 

a Demokrata Pártot támogatják a választásokon. 

 

Örülnek a kisdobronyi óvodások 
2012. április 26. – Kárpátalja 

Mostantól a 45 kisdobronyi óvodás újabb szabadtéri játékokkal is játszhat, ha az időjárás 

megengedi, ugyanis a KMKSZ Kisdobronyi Alapszervezete sikeresen pályázott a Bethlen 

Gábor Alapkezelőnél, és elkészült az új játszóház, a mérleghinta, valamint a fedett 

homokozó a kisdobronyi óvoda udvarán. 

 

Közzétették a népszámlálási kérdőívet 
2012. április 26. – Kárpátalja 

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata internetes honlapján nyilvánosságra hozta a 2013. 

évi országos népszámlálás programjának tervezetét. Tájékoztatásuk szerint a megújult 

népszámlálási kérdőív 27 kérdést tartalmaz. A rokoni kapcsolatokat, nemet, születési időt 

és helyet, valamint állampolgárságot firtató kérdések mellett a kérdőív rákérdez az 
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interjúalany nemzetiségére, és nyilatkozni kell arról is, beszéli-e a megkérdezett az ukrán 

nyelvet. 

 

Estefán Zsolt előadása a Rákóczi-főiskolán 
2012. április 26. – Kárpátalja 

Április 20-án Estefán Zsolt, az MTI Határon Túli Magyar Ügyek rovatvezetője Mi a hír? 

címmel tartott előadást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az újságírás 

iránt érdeklődő hallgatóknak. Bevezetőjében kifejtette: a magyar állampolgárságnak a 

határokon túl élő magyarokra való kiterjesztésével az MTI, valamint a közszolgálati 

médiák számára kiemelt feladattá vált, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az anyaország 

határain kívül élő nemzetrészekre. 

 

Felavatták a Paprikafűző asszony szobrát 
2012. április 26. – Kárpátalja 

Egy tipikusan Nagydobronyra jellemző életképet faragott ki világos színű homokkőből ifj. 

Hidi Endre szobrászművész. A Paprikafűző asszony szobrát szülőfalujában leplezték le 

április 22-én. A Bethlen Gábor Alap, a KMKSZ és a Nagydobronyi Községi Tanács 

támogatásával létrejött szobor a nagyközség központjában kialakított téren lett felállítva. 

 

Digitalizált óravázlatok: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának 
újabb kiadványa 
2012. április 26. – Új Magyar Képes Újság 

Az anyanyelvet oktató horvátországi pedagógusok tevékenységének hatékonyabbá tétele, 

valamint az anyanyelv romlásának megakadályozása és az anyanyelvi oktatás 

minőségének javítása céljából három magyar szakos és egy informatika szakos tanár a 

tanév folyamán kidolgozta az óravázlatokat, és elkészítette a segédanyagokat az általános 

iskola 5. osztálya részére. 

 

A MESZ alaptalan vádjai: ezúttal a Kisebbségi Tanács jelentését torzították el 
2012. április 26. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten a MESZ honlapján a zágrábi Kisebbségi Tanácsnak benyújtott 2011. évi 

pénzügyi beszámolókkal kapcsolatosan alaptalan vádakkal illette a HMDK-t, annak 

vezetőit. Ezzel kapcsolatban Jakab Sándor, a HMDK elnöke elmondta, a szervezet 

megteszi, illetve már megtette a szükséges jogi lépéseket a Magyar Napló és annak 

főszerkesztője ellen. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3217-digitalizalt-oravazlatok-a-horvatorszagi-magyar-pedagogusok-forumanak-ujabb-kiadvanya
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3217-digitalizalt-oravazlatok-a-horvatorszagi-magyar-pedagogusok-forumanak-ujabb-kiadvanya
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3215-a-mesz-alaptalan-vadjai-ezuttal-a-kisebbsegi-tanacs-jelenteset-torzitottak-el-
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Az újbezdániak sem részesültek az idén támogatásban 
2012. április 26. – Új Magyar Képes Újság 

Újbezdán a Drávaszög nyugati csücskében található kis település. Először a nőszervezet, 

majd a nyolcvanas évektől az újbezdáni kultúregyesület a település kulturális életének a 

legfőbb szervezője. Számos nagyszabású rendezvényre került sor, több hazai és külföldi 

fellépésen öregbítették Újbezdán hírnevét. Idén a laskói kultúregyesülethez hasonlóan ez a 

szervezet sem részesül támogatásban Sója Dénes képviselő „jóvoltából”. 

 

Pótköltségvetés, nemzetiségi kerettörvény és gazdasági alap 
2012. április 26. – RTV Slovenija Hidak 

Szerdán Ljubljanában tartotta 2. soros ülését a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága. 

Napirenden az őshonos olasz és magyar nemzetiségről szóló törvényjavaslat elkészítése, a 

nemzetiségi közösségek gazdasági alapjának létrehozásával kapcsolatos problémák, 

valamint a 2012-es állami pótköltségvetés megtárgyalása szerepelt. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3216-az-ujbezdaniak-sem-reszesueltek-az-iden-tamogatasban
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3804
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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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