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Magyarság Háza: találkozási pont az összmagyarság számára 

2012. január 11. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Találkozási pont kíván lenni az összmagyarság számára a Magyarság Háza; az 

intézményben kiállítások, kulturális programok és konferenciák várják majd a többi között 

az érdeklődőket. 

 

Megalázták a rendőrök a magyar nyelv miatt 

2012. január 12. – Nagy Orsolya – Krónika 

Akár törvénytelennek is minősülhet azoknak a nagyváradi rendőröknek az eljárása, akik 

nem voltak hajlandók megtekinteni egy, a városi rendőrkapitánysághoz forduló személy 

magyar nyelven íródott bizonyítékait, és közvetetten le is szajházták a fiatal egyetemistát. 

 

Korodi Attila: kedvezőtlen hatással lehetnek az autonómiatörekvésekre a 
magyar kormányt érő nemzetközi vádak 

2012. január 11. – Duna Televízió, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Korodi Attila, a képviselőház külügyi bizottságának RMDSZ-es elnöke szerint a magyar 

kormányt érő nemzetközi vádak ronthatják az erdélyi magyarság helyzetét, mivel az 

autonómiatörekvésekre is kedvezőtlen hatással lehetnek. A politikus szerint idén 

felerősödhetnek a magyarellenes hangok Romániában. 

 

Ponta: igaza van Frundának – ellenzékbe kerül az RMDSZ, ha az USL 50 
százalék fölött teljesít 

2012. január 11. – Krónika 

Az RMDSZ ellenzékbe kerül, ha a Szociálliberális Unió (USL) a szavazatoknak több mint 

50 százalékát szerzi meg a parlamenti választáson, ellenkező esetben az USL-nek 

tárgyalnia kell más pártokkal a kormányalakításról – jelentette ki Victor Ponta, az USL 

társelnöke. 

 

Időközi választásokat kérnek 

2012. január 11. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az RMDSZ sürgeti az időközi választások mihamarabbi kiírását – nyilatkozta Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök elmondta: azt javasolják, hogy március második felében tartsák 

meg az időközi választásokat. 
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http://mno.hu/grund/magyarsag-haza-talalkozasi-pont-az-osszmagyarsag-szamara-1042879
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59398
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59367
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59367
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59370
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59370
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108071&cim=idokozi_valasztasokat_kernek
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Smaranda Enache: Vass Leventének is le kellene mondania miniszteri 
tanácsosi tisztségéről 

2012. január 11. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga (PEL) társelnöke két olyan marosvásárhelyi közéleti 

személyiséget említett meg, akiknek szerinte le kellene mondaniuk tisztségükről, követve a 

rohammentő-szolgálat romániai atyjának, dr. Raed Arafatnak a példáját. A Liga társelnöke 

Dorin Florea és Vass Levente nevét emelte ki. 

 

Smaranda Enache nem lép vissza 

2012. január 11. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache sajtótájékoztatóján megerősítette: 

továbbra is függetlenként jelölteti magát Marosvásárhely polgármesteri tisztségének 

betöltésére, annak ellenére, hogy elmondása szerint többen próbáltak meg nyomást 

gyakorolni rá azért, hogy visszalépjen. 

 

A Jégkorongszövetség elnöke a székely jégkorongozókról 

2012. január 11. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Tánczos Barna, a Jégkorong Szövetség elnöke úgy gondolja, hogy a decemberi 

hokisbotrányhoz hasonló magyarellenes kirohanások azért fordulhatnak elő Romániában, 

mert a román nép „nem érti és nem tudja felfogni”, hogy Románia szívében él egy nép, 

amelynek kultúrája, nyelve, hagyományai más történelemhez kötik. 

 

Tőkés javaslata a rizikó nélkül megvalósuló politikai pluralizmus 

2012. január 11. – Medgyesi Ádám – Erdély Ma, kitekinto.hu 

A Kitekintő cikke szerint Tőkés László etnikai arányosságra vonatkozó javaslata „választ 

adna a kisebbségi közösségekben állandó problémának tekinthető egység-pluralizmus 

polémiára is”. Medgyesi Ádám szerint: „Hiába próbálják másképp beállítani az 

ellenérdekelt pártok, az elképzelés nem ördögtől való és az európai politikában is bevett 

gyakorlat”. 

 

Az államfő segítségét kéri a római katolikus egyház 

2012. január 11. – Erdély Ma, hirado.hu 

Traian Basescu segítségét kérik a romániai római katolikus és görög katolikus püspökök, 

hogy visszakaphassák a diktatúra idején államosított levéltári dokumentumaikat. Az 

egyházi levéltárak visszaszolgáltatásáról szóló törvényt tavaly novemberben fogadta el a 

Képviselőház, de a Szociáldemokrata Párt azt az Alkotmánybíróságon támadta meg. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/smaranda-enache-vass-leventenek-is-le-kellene-mondania-miniszteri-tanacsosi-tisztsegerol
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/smaranda-enache-vass-leventenek-is-le-kellene-mondania-miniszteri-tanacsosi-tisztsegerol
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/smaranda-enache-nem-lep-vissza
http://erdely.ma/sport.php?id=108099&cim=a_jegkorongszovetseg_elnoke_a_szekely_jegkorongozokrol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108115&cim=tokes_javaslata_a_riziko_nelkul_megvalosulo_politikai_pluralizmus
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108118&cim=az_allamfo_segitseget_keri_a_romai_katolikus_egyhaz
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Elkészült a négyezredik dosszié a székelyudvarhelyi Demokrácia Központban 

2012. január 11. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi Demokrácia Központban szerdán zárták le a négyezredik honosítási 

dossziét. Az iroda megnyitása óta eltelt egy év alatt több mint 9500 személynek adtak 

tájékoztatást, 4000 mappát állítottak ki, összesen 6879 kérelmezőnek. 

 

RMDSZ: új tervek és „örökzöldek” 

2012. január 12. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

„Romániában 22 éve így kormányozunk: nem ugyanazok a kormánypártok prioritásai. 

Amiben meg tudunk egyezni, azt támogatjuk mi is és ők is, amiben pedig nem, az marad 

mindenkinek a saját prioritása” – írta le a kormánypartnerekkel való viszony természetét 

az ÚMSZ-nek adott interjúban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

 

Baljós csend a cenzus körül 

2012. január 12. – Új Magyar Szó 

Rosszat sejtet, hogy a nagyobb erdélyi városok magyar elöljárói óvakodnak nyilvánosságra 

hozni a már rendelkezésükre álló népszámlálási adatokat. Míg a „jól álló” Székelyföldön  

alig pár nappal a cenzus lezárása után bejelentették, „van magyar jövő”, addig a 

Partiumban és Közép-Erdélyben rosszat sejtetően titkolóznak. 

 

Enache: Bernády György Vásárhely büszkesége 

2012. január 12. – Új Magyar Szó 

Bernády Györgyről elnevezni egy iskolát, Marosvásárhely román és magyar lakosai 

számára is dicséretes cselekedet, hiszen ez a polgármester tette a legtöbbet 

Marosvásárhelyért – jelentette ki Smaranda Enache. 

 

EMNP: magyar polgármestert Váradnak! 

2012. január 12. – Nagy Orsolya – Krónika 

Rendkívül fontos a magyar politikai szervezetek összefogása, mert az egyfordulós 

választási rendszerben jó esély van arra, hogy Nagyváradnak újra magyar polgármestere 

legyen – nyilatkozta sajtótájékoztatóján az EMNP nagyváradi szervezetének elnöke, 

Kristófi Kristóf. 

 

Jogos követelés 

2012. január 12. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke a nagyváradi eset kapcsán hangsúlyozza: „Románia  

törvénykezésében számtalan olyan paragrafus, cikkely, rendelet fellelhető, amelyet 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/elkeszult-a-negyezredik-dosszie-a-szekelyudvarhelyi-demokracia-kozpontban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59396
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59400
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büszkén mutogathatnak a nemzetközi színtéren, lám, itt aztán példamutatóan bánnak az 

ország kisebbségeivel. Csakhogy arra már senki nem figyel, hogy az előírtakat betartják- e, 

ez pedig a lehető legkényelmesebb helyzetbe hozza a román politikumot”. 

 

Íratlanság 

2012. január 12. - Irházi János - HVG 

A korábban megszavazott történelmi egyházaktól elkobzott anyakönyvek, levelek és 

dokumentumok visszaszolgáltatásáról szóló törvényt a nagy nyomás hatására a román 

alkotmánybíróság az alkotmányba ütközőnek nyilvánította. Az indoklás szerint a szenátus 

és a képviselőház nem ugyanarról a törvényről vitázott és szavazott, ezzel megsértve a 

kétkamarás parlament elvét.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. január 12-i számában olvasható.) 

 

Lélekben erős a tanító néni 

2012. január 12. – hirek.sk 

Fehérné Tamás Judit, az állampolgárságától megfosztott Tamás Ilonka lánya a hirek.sk 

hírportálnak elmondta, édesanyja továbbra sem hajlandó megválni szlovák okmányaitól, 

ha szükséges kész akár Strasbourgig is elmenni. Tamás Judit elmondta, hogy eddig sem 

szlovákiai, sem pedig magyarországi jogvédő szervezetektől nem kaptak segítséget. 

 

Moratóriumot hirdetett a Kerekasztal 

2012. január 12. – Beke Beáta – Felvidék Ma 

Tóth Károly a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tevékenysége kapcsán elmondta, a 

fontosabb munkák közé tartozik a szlovákiai kisebbségek jogállásáról szóló 

törvénytervezet, amit a Kerekasztal most tett asztalra. Folyamatosan figyelemmel kísérik a 

nyelvhasználati kérdések alakulását, illetve foglalkoznak a kisebbségi jogsérelmekkel. 

 

„Háborús zsákmányként tekintenek Vajdaságra” 

2012. január 12. – Sáfrány Attila – Magyar Szó 

Vajdaság már nem az ország gazdasági húzóereje, amint azt sokan a régi szópaneleket 

ismételgetve minden alapot nélkülözve ma is gyakran hangoztatják, hanem Szerbia 

fejletlen régióinak egyike. Erre az itteni fül számára szokatlanul hangzó, statisztikai 

adatokkal alátámasztható sokkoló tényre hívta föl a szerbiai közvélemény figyelmét tavaly 

februárban az újvidéki székhelyű Vajdasági Klub, a figyelemfelhívás azonban 

visszhangtalan maradt: 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120111161101/Lelekben-eros-a-tanito-neni.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31903-moratoriumot-hirdetett-a-kerekasztal
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-12_Haborus_zsakmanykent_tekintenek_Vajdasagra.xhtml
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Fél millió eurót költenek az ukrán-magyar Tisza árvízvédelmére 

2012. január 11. – Kárpátalja Ma 

A tenderek eredményei szerint január 4-én az Ukrajnai Állami Vízügyi Ügynökségnek a 

Tisza folyó medencéjével foglalkozó vízgazdálkodása szerződést kötött a magyar 

vállalatokkal a közös árvízvédelmi rendszer kialakításáról Ukrajna és Magyarország 

területén.  

 

Beregszászi Városi Tanács: Nem a magyar gimnázium és a magyar színház 
támogatására 

2012. január 11. – Kárpátalja 

Beregszász önkormányzata nem járult hozzá a Beregszászi Magyar Gimnázium, illetve a 

magyar színház fenntartásához, és Gajdos István polgármester erre nem is lát lehetőséget. 

A KMKSZ-es képviselők szerint viszont igenis van jogi lehetőség a támogatásra, hiszen az 

ugyancsak a járási tanács által fenntartott beregszászi kórházat is támogatja a városi 

tanács. 

 

Bogozzuk az ukrán–magyar csomót 

2012. január 11. – Kárpátalja 

Az ukrán–magyar vegyes bizottság tavaly decemberi budapesti ülése furcsa módon 

semmilyen reakciót nem váltott ki idehaza, bár az ukrán küldöttség tagjainak jelentős 

része kárpátaljai hivatalnok volt. Az Ukrajinszka Pravda internetes portálon megjelent 

cikk a magyar olvasó számára azért lehet érdekes, mert kiválóan szemlélteti, miként látják 

a hágón túli ukránok a magyar problémákat, s miként viszonyulnak hozzánk. 

 

MNMI: Akadozó finanszírozás 

2012. január 11. – RTV Slovenija Hidak 

A 10 százalékos állami támogatás csökkentésével számolva készítette el a 2012-es 

költségvetését a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Ennek ellenére 

annak vezetősége most nyílt levélben hívja fel a figyelmet szorongatott helyzetükre, amely 

veszélyezteti programjuk megvalósítását és a bérek kifizetését is. A problémát tetézi, hogy 

a szomszédos megyéktől eddig kapott támogatás is kérdésessé vált. 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/6701-fel-millio-eurot-koltenek-az-ukran-magyar-tisza-arvizvedelmere
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-13/nem-a-magyar-gimnazium-es-a-magyar-szinhaz-tamogatasara.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-13/nem-a-magyar-gimnazium-es-a-magyar-szinhaz-tamogatasara.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-13/bogozzuk-az-ukran-magyar-csomot.php
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3116
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Milyen költségvetéssel számolhat a magyar nemzetiség? 

2012. január 11. – Népújság 

A szlovéniai magyarság, így az önkormányzatok, de elsősorban a megmaradás 

szempontjából pilléreknek tekinthető kulturális, tájékoztatási intézmények kilátásait járta 

körbe a Népújság a folyó év pénzügyi vonatkozásait illetően. A kilátások sajnos nem 

biztatóak. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3430:milyen-koeltsegvetessel-szamolhat-a-magyar-nemzetiseg&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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