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Február 25-én tartja alakuló kongresszusát az EMNP 

2012. január 5. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, manna.ro, Szabadság 

Február 25-én, Csíkszeredában tartja alakuló kongresszusát az Erdélyi Magyar Néppárt – 

jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor megbízott elnök az EMNP 

ideiglenes vezetősége szerda délutáni ülésén hozott döntését. 

 

Vállalom a véleményem – civil álláspontok közéleti kérdésekről 

2012. január 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Vállalom a véleményem címmel indult útjára az a civil kezdeményezés, melynek keretében 

szlovák és magyar művészek, közéleti személyiségek az interneten elérhető videókban 

mondják el véleményüket az aktuális társadalmi helyzetről. Január 3-tól minden nap 

megjelenik egy vélemény a vallalomavelemenyem.sk honlapon. 

 

Ingyenes jogsegélyszolgálat indul 

2012. január 5. – Pannon RTV 

Február elejétől lehet átadni Szerbiában a vagyon-visszaszármaztatási kérelmeket. Akkor 

teszi meg ugyanis az illetékes ügynökség az erre vonatkozó felhívását. A VMSZ 

kezdeményezésére ingyenes jogsegélyszolgálat indul január 23-án a vajdasági CMH 

irodákban. A cél, hogy segítséget nyújtsanak a magyaroknak az ügyintézésben. 

 

A munkaerő mozgása a magyar-szlovák-ukrán hármashatár térségében 

2012. január 5. – MTI, hirek.sk, Új Szó Online 

Az ELTE Társadalomtudományi Karán folyó „Európai Léptékkel a Tudásért” és a TÁRKI 

részvételével zajló nemzetközi „Euborderregions” című, határokon átívelő kapcsolatokat 

vizsgáló kutatások szerint a magyar-szlovák-ukrán hármashatár térségében élők körében a 

szlovákiaiak közül – magyarok és szlovákok egyaránt – aki nem otthon dolgozik, az 

leginkább a térségen kívüli országokban vállal munkát. Ezzel szemben az ukrajnai 

magyarok elsődleges célországa külföldi munkavállalás terén Magyarország. A határon túli 

üzletelés elsődleges iránya a szlovák és az ukrán lakosok számára egyaránt Magyarország. 

 

Leveszik a Iorga-táblát? 

2012. január 5. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

„Mindent a maga idejében” – válaszolta az Új Magyar Szónak László Attila, Kolozsvár 

alpolgármestere arra a kérdésre, hogy korábbi ígérete ellenére miért nem került le 2011. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27903
http://www.bumm.sk/63805/vallalom-a-velemenyem-civil-allaspontok-kozeleti-kerdesekrol.html
http://www.vallalomavelemenyem.sk/
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/05/a-munkaero-mozgasa-a-magyar-szlovak-ukran-harmashatar-tersegeben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107676&cim=leveszik_a_iorga_tablat
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december 31-ig a Mátyás-szoborcsoport talapzatára tavaly tavasszal elhelyezett Iorga-

tábla. 

 

Bodó Barna: a szórvány kihívás 

2012. január 5. – Erdély Ma 

„A szórvány a nemzet határa, és ha a szórvány nem tudja nyelvét megőrizni, akkor odavesz 

a nemzet. Az a nemzet, amely lemond a szórványáról, az saját magáról mond le” – 

hangsúlyozta egyik előadásában Bodó Barna. A professzor szerint a szórvány nem tudja 

kitermelni saját elitjét, ezért iskolára, templomokra, és civil szervezetekre van ott szükség. 

 

Zsigmond Barna Pál főkonzul összegzi a tavalyi év tapasztalatait 

2012. január 5. – Erdély Ma, Háromszék, Kossuth Rádió 

A csíkszeredai főkonzulátuson immár két épületben és bővített személyzettel szolgálják ki 

a könnyített visszahonosítással élni kívánó állampolgárokat, illetve a magyar útlevélért 

folyamodókat. Zsigmond Barna Pál főkonzul az év mérlegét vonja meg és összegzi a 

tapasztalatokat. 

 

Pârvulescu: az RMDSZ-t az idén eltávolíthatják a hatalomból 

2012. január 5. – Krónika 

A közigazgatási reformmal, illetve az alkotmány módosításával kapcsolatos álláspontja 

miatt az RMDSZ-t az idén eltávolíthatják a kormánykoalícióból – vélekedik Cristian 

Pârvulescu politikai elemző. Mozgalmas politikát hoz a 2012-es év, amelyben az egyik 

törekvés célja az lesz, hogy az RMDSZ szoruljon ki a kormánykoalícióból – nyilatkozta 

Pârvulescu. 

 

Közös képviselőjelöltet szeretne Bihar megyében az EMNP 

2012. január 5. – transindex.ro, manna.ro, Szabadság 

Továbbra is bizakodó Toró T. Tibor megbízott elnök azt illetően, hogy az Erdélyi Magyar 

Néppárt saját jelöltje is indulhat az esetleges időközi parlamenti választásokon. Toró 

szerint az időközi választások tesztként szolgálnának arra vonatkozóan, hogy a különböző 

politikai szereplők csak retorikai szinten vagy ténylegesen hajlandóak az együttműködésre. 

 

A székelyek az Európai Bizottságnál kérhetik autonómiájuk elfogadását 

2012. január 5. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Székelyföld lakossága tavasztól közvetlenül is kérheti az Európai Bizottságot autonómiája 

elfogadására, április elseje után ugyanis életbe lép a Lisszaboni Szerződés azon kitétele, 

miszerint az Unió polgárai kezdeményezhetnek összuniós törvényeket a Bizottságnál, 

kikerülve ezzel az Európai Parlamentet. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107688&cim=bodo_barna_a_szorvany_kihivas_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107689&cim=zsigmond_barna_pal_fokonzul_osszegzi_a_tavalyi_ev_tapasztalatait_audio
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59186
http://itthon.transindex.ro/?hir=27904
http://erdely.ma/autonomia.php?id=107711&cim=a_szekelyek_az_europai_bizottsagnal_kerhetik_autonomiajuk_elfogadasat_audio
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Mérleg, üzenet, képviselet 

2012. január 5. – Irházi János – Nyugati Jelen 

A 2011-es esztendő rövid mérlegének megvonása mellett Bognár Levete aradi 

alpolgármester, az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének elnöke beszél az idei 

választásokról, esélyekről, az EMNP-vel való kapcsolatról. 

 

Toró: a tavasz feladata megtalálni a Néppárt polgármester-jelöltjeit 

2012. január 5. – transindex.ro, Szabadság 

„Mindent a maga idejében, a tavasz feladata megtalálni a polgármester-jelölteket” - 

jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt megbízott elnöke csüütörtöki 

sajtótájékoztatóján a Transindex arra vonatkozó kérdésére, hogy a Néppárt várhatóan 

mikor nevesíti a polgármesteri tisztséget megpályázó jelöltjeit. 

 

Magyar címer, román kenyér 

2012. január 5. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka a manna.ro-n arról ír, hogy „az Antena3 televízióadó felfedezte, hogy a 

csíkszeredai Márton Áron (római katolikus) líceum homlokzatán ott díszeleg a magyar 

címer… A román állam nem nagyon épített középiskolákat az utóbbi jónéhány évtizedben, 

a magyar állam (M.Kir.) meg volt olyan surmó Erdély elcsatolása előtt jól odacímerelni a 

védjegyét. Ha már viszik Erdélyt, hadd vigyék címerestül.” 

 

IRES: Az RMDSZ bejut  a parlamentbe 

2012. január 6. – Szabadság 

Az IRES közvélemény-kutató intézet decemberben végzett felméréséből kiderül, hogy az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megjelenése ellenére a megkérdezettek 53 százaléka úgy 

gondolja, hogy az RMDSZ be fog jutni a parlamentbe, és csupán 35 százalékuk nem hisz 

ebben. 

 

Tömbmagyar segítség a szórványnak 

2012. január 6. – Szabadság 

A Fehér megyei Tűr Magyar Házának felújítását célzó jótékonysági akcióhoz csatlakozik a 

székelyudvarhelyi színház, amely egy fotókiállítással egybekötött előadás alkalmából 

szervez gyűjtést. Tűrben a helyi maroknyi magyarság egy része már csak románul beszél. 

Kémenes Lóránt római katolikus pap célul tűzte ki a helyi magyar közösség életének 

fellendítését. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/merleg_uzenet_kepviselet.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=27906
http://manna.ro/velemeny/magyar-cimer-roman-kenyer-2012-01-05.html
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/68162
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Nagykaposi önkormányzati határozat a kétnyelvűségről 

2012. január 5. – bumm.sk 

A kétnyelvűség betartását szorgalmazó határozatot fogadott el Nagykapos önkormányzati 

testülete. A Bumm.sk hírportál információi szerint a rendelkezés elfogadása nem 

zökkenőmentesen, a helyi Híd-frakció négy képviselője ugyanis tartózkodott a szavazásnál, 

mivel kampányfogásnak tartották a kétnyelvűségre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezés 

megbukott volna, ha a képviselőtestület teljes létszámban képviselteti magát az ülésen. 

 

Bugár: pusztulást jelent a Smerrel való együttműködés 

2012. január 5. – SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Bugár Béla, a Híd elnöke szerint az SDKÚ-nak, a KDH-nak és pártjának tudatosítania kell: 

ha egyikük szövetségre lép a Smerrel a márciusi választások után, az az adott párt 

pusztulását jelenti. Robert Fico, a Smer elnöke szerint Szlovákiának nincs szüksége széles 

koalícióra és alibizmusnak tartja Bugár Béla szavait a jobboldali pártok 

együttműködéséről. 

 

"...mindig magunkért, soha mások ellen..." 

2012. január 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az 1994-es komáromi nagygyűlés 18. évfordulójára emlékezni és emlékeztetni hív 

mindenkit a Csemadok Komáromi Területi Választmánya, egy koszorúzás erejéig január 8-

án. 

 

Elemzők: valószínűleg kudarcba fullad Slotáék népszavazása 

2012. január 5. – SITA, bumm.sk 

Politikai elemzők egyetértenek abban, hogy az SNS népszavazási kezdeményezése a 

szlovák nyelv kizárólagos hivatali használatáról valószínűleg eredménytelen lesz. Felhívják 

a figyelmet arra is, hogy még egy érvényes népszavazás sem jelentene feltétlenül győzelmet 

a nemzetiek számára, hiszen a referendum eredménye nem kötelező érvényű, az így csak 

egy méregdrága közvélemény-kutatás lenne. 

 

Évértékelő, évösszegző – képviselői szemmel 

2012. január 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A nagybecskereki VMSZ körzeti szervezetének irodájában évértékelőt, összegző 

sajtótájékoztatót tartott Kátai Szilvia és Puskás János, akik a magyarság képviselőjeként 

tevékenykedtek az elmúlt időszakban a 67 tagú nagybecskereki képviselő-testületben. 
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http://www.bumm.sk/63812/nagykaposi-onkormanyzati-hatarozat-a-ketnyelvusegrol.html
http://www.bumm.sk/63819/bugar-pusztulast-jelent-a-smerrel-valo-egyuttmukodes.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/43-nemzet-es-emlekezet/4844-qmindig-magunkert-soha-masok-ellenq
http://www.bumm.sk/63811/elemzok-valoszinuleg-kudarcba-fullad-slotaek-nepszavazasa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12799/Evertekelo--evosszegzo-8211-kepviseloi-szemmel.html
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Mindketten pozitívan értékelték az elmúlt év munkáját, és kifejtették, hogy mindenben a 

helyi önkormányzat támogatását élvezték. 

 

A megbékéléshez vezető kutatás éve 

2012. január 6. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Az 1941 és 1948 között történt atrocitások tudományos alapon történő feltárásával 

foglalkozó kutatómunka, még ha szerb oldalról mindeddig pénz nélkül zajlott is, az 

eddigiekben mintegy tízezer áldozatot azonosított be. Hatalmas terjedelmű az a levéltári 

anyag, amely további kutatásra szorul, s valószínűleg éveken át el fog még tartani a 

vizsgálódás. 

 

Magyarellenes falfirka Temerinben 

2012. január 6. – Magyar Szó 

Újabb magyarellenes falfirkára hívta fel a közvélemény figyelmét a Magyar Remény 

Mozgalom temerini helyi szervezete. A cirill betűs iromány „Mađare pod led…” 

(magyarokat a jég alá…), január 5-én reggelre, a település központjához közel lévő épület 

falán jelent meg. 

 

Összefogás a fiatalok érdekében 

2012. január 6. - Badó Zsolt - Kárpátalja 

Az Ungvárhoz közeli Minajban 3008 lakosából 400 fő alá csökkent a magyarok 

lélekszáma. Már csak egy magyar intézmény maradt, a helyi református templom, ahol 

még tartanak magyar nyelven istentiszteleteket. A KMKSZ helyi szervezet ezért is tartotta 

fontosnak, hogy településen összefogva a református egyházközséggel egy teleházat 

hozzanak létre, ami azért is fontos, mert nincs fejlett infrastruktúra ezért az internet elérés 

sem megoldott a családoknál.  

 

Újabb megméretés vár Kárpátaljára 

2012. január 6. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Az idei évben két esemény lesz Kárpátalján, ami érinti az ott lakó magyar közösséget. Az 

egyik a parlamenti választás, a másik pedig a népszámlálás. Jelenleg is zajlik az új 

választási körzetek megrajzolása, bár ezzel kapcsolatban Kovács Miklós a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta, hogy azokat már meghúzták és 

nem vették figyelembe a kárpátaljai magyarság érdekeit. Az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) összefogást szorgalmazó felhívásával kapcsolatban elmondta, hogy ez 

minden választás előtt elhangzik azonban az első adandó alkalommal kivonulnak a 

megállapodás mögül. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-06_A_megbekeleshez_vezeto_kutatas_eve.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-06_Magyarellenes_falfirka_Temerinben.xhtml
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-01-06/osszefogas-a-fiatalok-erdekeben.php
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. január 6-i számában olvasható.) 

 

Hagyományos határtalálkozó Zsitkócban 

2012. január 5. - Tomka Tibor - Népújság 

December 30-án megtartották a vasfüggöny leomlása és a 2004-es uniós csatlakozás után 

is hagyományként megtartott zsitkóci határtalálkozót. A két ország lakóit, a rokonokat, 

szomszédokat 60 évig jóformán teljesen elzáró határt a vasfüggöny leomlása után legalább 

egyszer évente kinyitották, majd Szlovénia és Magyarország 2004-es uniós csatlakozása 

után a valamikori Zsitkóc–Bödeháza út részleges felújításával évente megrendezték a 

határtalálkozót.  
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3405:hagyomanyos-hatartalalkozo-zsitkocban&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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www.hirszerzo.hu   
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www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   
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www.mti.hu   
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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  
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