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Indul az iskolai beiratkozás 

2012. január 13. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Megkezdődtek az iskolai beiratkozások a Felvidéken, amelyek során több szervezet is a 

magyar nyelvű oktatás fontossága mellett kampányol. A jelentősebben a Via Nova - 

Ifjúsági csoport, a Rákóczi Szövetség és a Pro Civis Polgári Társulás. A Via Nova idén is 

megszervezi a Beiratkozási Körutat. 

 

Semjén: hülyeség lenne az államcsődre játszani 

2012. január 13. – fn.hu 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az fn.hu hírportálon 

megjelent interjúban elmondta, eddig csak olyan személyek vesztették el szlovák 

állampolgárságukat, akik a magyar felvételét bejelentették, vagyis Magyarország 

semmilyen adatot nem adott ki a kérelmezők személyéről. „Aki nem köti a szlovák 

hatóságok orrára a magyar állampolgárságot, attól a szlovákot nem tudják elvenni” – 

mondta a KDNP elnöke. 

 

Nyelvünk a kultúránk  

2012. január 15. – MTI, Magyar Szó 

A külhoni magyarságnak képesnek kell lennie megszervezni a saját közösségi életét, ebben 

a magyar állam partnerként segít – mondta Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a délvidéki Zentán szombaton megtartott X. Kárpát-medencei 

Kulturális Fórumon. A tanácskozáson felszólalók arra is felhívták a figyelmet arra, hogy 

fontos bemutatni a nagyobb közönség számára a szórványban élő magyar közösségek 

kulturális értékeit. 

 

Temes megyében nincs esélye két magyar pártnak egymás ellen harcolni 

2012. január 13. – Pataki Zoltán – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„Egy év alatt mintegy 4000 személy kért tőlünk információkat, 1250 mappát állítottunk 

össze mintegy 2000 bánsági magyar számára. Mintegy ezren, akik augusztusig leadták az 

irataikat, már meg is kapták a magyar állampolgárságot” – mondta a Nyugati Jelenben 

megjelent interjúban Kása Zsolt, a temesvári Demokrácia Központ vezetője. 
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http://www.bumm.sk/64115/indul-az-iskolai-beiratkozas.html
http://fn.hir24.hu/itthon/2012/01/13/semjen-hulyeseg-lenne-az-allamcsodre-jatszani/~~fokusz
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-15_Nyelvunk_a_kulturank.xhtml
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108243&cim=temes_megyeben_nincs_eselye_ket_magyar_partnak_egymas_ellen_harcolni
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2012 a választások éve – Székely István politológus helyzetelemzése 

2012. január 13. – Erdély Ma 

Székely István politológus, az RMDSZ Társadalomszervezésért felelős főosztályának 

vezetője volt az Erdélyi Figyelő közéleti műsorának meghívottja. A politológust a 2012-es 

választási évről kérdezte a műsorvezető. 

 

Megállíthatatlan mélyrepülés 

2012. január 13. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Minden bizonnyal lehangoló eredményeket hoz a tavaly őszi népszámlálás a Hunyad 

megyei magyarság számát illetően. A megye teljes népessége is közel 16%-kal csökkent 

2002-höz és 25%-kal 1992-höz képest, a magyarság körében azonban a visszaesés jóval 

nagyobb méretű, akár a megyei átlag duplája. 

 

Plágiummal gyanúsítják a MOGYE vezetőit 

2012. január 13. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Plágiummal gyanúsítja a MOGYE rektorát és egyik rektorhelyettesét Hantz Péter. A Bolyai 

Kezdeményező Bizottság (BKB) képviselője az Oktatási Minisztérium fellépésre számít 

Constantin Copotoiu rektor és Klara Brânzaniuc rektorhelyettes plágium-ügyében, a 

menesztésüket kérve. A plágium tényét az eredeti szerzők is megerősítették. 

 

Tudomása nélkül tüntették fel nevét a plagizált szakdolgozaton – állítja a 
MOGYE rektora 

2012. január 14. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Hantz Péter által plagizálással vádolt Constantin Copotoiu az MTI-nek elmondta: a 

Groningeni Egyetemen készült tanulmányhoz kapcsolható romániai dolgozat szerzője az ő 

egyik doktorandusza, aki úgy tüntette fel az ő és a rektorhelyettes nevét a dolgozaton, hogy 

előzetesen nem egyeztetett velük. 

 

Továbbra sincs döntés a MOGYE magyar intézeteinek létrehozása ügyében 

2012. január 14. – transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

A MOGYE pénteki szenátusi ülésén továbbra sem született döntés a magyar intézetek 

létrehozásáról, napirendi pontként csupán a márciusi rektorválasztás szerepelt. 

Constantin Copotoiu rektor az ülés után elmondta: korábban már válaszoltak az oktatási 

tárcának a magyar intézetek létrehozását sürgető két átiratára, most pedig várják, hogy a 

szaktárca elfogadja-e az egyetemi chartát. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108255&cim=2012_a_valasztasok_eve_szekely_istvan_politologus_helyzetelemzese_video
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megallithatatlan_melyrepules.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59464
http://itthon.transindex.ro/?hir=27971
http://itthon.transindex.ro/?hir=27971
http://itthon.transindex.ro/?hir=27970
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Katolikus püspökök fordultak Băsescuhoz a levéltári törvény módosítása 
érdekében 

2012. január 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Levélben kérte Traian Băsescu segítségét a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia, 

amelynek tagjai az államfőtől várnak segítségét az egyházaktól a kommunizmus idején 

elkobzott egyházi levéltári anyagok visszaszolgáltatása érdekében. 

 

Márton Árpád: a jelenlegi választási rendszerben nem valósítható meg az 
etnikai arányosság elve 

2012. január 14. – transindex.ro, Háromszék, Erdély Ma 

A jelenlegi választási rendszer nem teszi lehetővé az EMNP által javasolt etnikai 

arányosság elvének gyakorlatba ültetését, a szabad verseny, az etnikai arányosság csak 

más megoldás révén érvényesíthető – nyilatkozta Márton Árpád a Háromszék napilapnak. 

 

Autóbuszokat indít az EMNT a január 21-i budapesti Békemenetre 

2012. január 14. – Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A magyar kormányt támogató és az elfogult nemzetközi híradásokat elutasító budapesti 

Békemenetre szervez szimpatizánsokat az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A 

magyar kormánnyal szolidaritást vállaló szervezet a békés demonstrációra a partiumi, a 

közép-erdélyi és a székelyföldi régióból is indít egy-egy autóbuszt. 

 

Hende Csaba honvédelmi miniszter honvédemlékművet avatott Belényesen 

2012. január 15. – Erdély Ma 

Hende Csaba honvédelmi miniszter jelenlétében és közreműködésével felavatták 

Belényesben azt az emlékművet, amelyet annak a tíz magyar honvédnak a tiszteletére 

emeltek, akik a második világháborúban, 1944-ben a dél-bihari városban vesztették 

életüket. 

 

Istennek engedelmeskedjünk, ne a diktátoroknak! – Nagyváradon járt 
George Pataki 

2012. január 15. – Szőke Mária – Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Második alkalommal látogatott Nagyváradra George Pataki, New York állam volt 

republikánus kormányzója. A magyar származású amerikai politikust mindkét alkalommal 

Tőkés László volt királyhágómelléki református püspök, az EP alelnöke hívta meg. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27969
http://itthon.transindex.ro/?hir=27969
http://itthon.transindex.ro/?hir=27972
http://itthon.transindex.ro/?hir=27972
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108326&cim=autobuszokat_indit_az_emnt_a_januar_21_i_budapesti_bekemenetre
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108359&cim=hende_csaba_honvedelmi_miniszter_honvedemlekmuvet_avatott_belenyesen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108360&cim=istennek_engedelmeskedjunk_ne_a_diktatoroknak_nagyvaradon_jart_george_pataki
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108360&cim=istennek_engedelmeskedjunk_ne_a_diktatoroknak_nagyvaradon_jart_george_pataki
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Kolozsvári magyar intézetet akarnak 

2012. január 16. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, Új Magyar Szó 

„Indokolt lenne magyar kulturális intézet nyitása Kolozsváron, de ehhez szükség van a 

romániai kulturális minisztérium együttműködésére is” – hangzott el L. Simon László, az 

Országgyűlés kulturális és sajtóbizottsága, valamint a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, 

Személyes történelem c. esszékötetének bemutatóját követő beszélgetésen. 

 

„Stabil a bázis” 

2012. január 16. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

A 2012-es év feladatairól, illetve az eddig elért eredményekről egyeztetett Szatmár megyei 

látogatásán Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Mint Kelemen elmondta, az 

RMDSZ bízik önmagában és választóiban, hiszen a felmérések is azt jelzik, hogy az új párt 

színrelépése nem ingatta meg szavazóbázisát. 

 

Magyarország nem szolgáltat ki adatokat a felvidéki kettős állampolgárokról 

2012. január 13. – Felvidék Ma 

A személyi adatok védelméről szóló törvényre hivatkozva elutasítja a kettős 

állampolgárságért folyamodó felvidéki magyarokról szóló adatok kiadását a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium, illetve a pozsonyi magyar nagykövetség. Lukács Bence Ákos 

főosztályvezető-helyettes a SITA hírügynökségnek elmondta, Magyarország álláspontja 

változatlan és az is marad. 

 

Nem függ az állampolgárságtól az egészségügyi ellátás 

2012. január 13. – hirek.sk 

A szlovákiai egészségbiztosítók klienseinek ellátása nem függ az állampolgárságuktól – 

mondta a hirek.sk hírportálnak az Általános Egészségbiztosító szóvivője. A magyar 

állampolgárság felvételével az egészségbiztosító és a biztosított személy között nem 

változik a jogviszony, sem a járulék fizetési módja vagy összege. 

 

Még mindig a hamis tanúzást erőltetik 

2012. január 14. – Új Szó 

Annak ellenére, hogy a kormány egyezséget kötött Malina Hedviggel az ügy békés 

rendezéséről, és ezt a megállapodást már Strasbourgban is jóváhagyták, a főügyészségen 

folytatódik a hamis tanúzás ügyében négy éve tartó vizsgálat. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59471
http://maszol.ro/aktualis/stabil_a_bazis_2012_01_16.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31933-magyarorszag-nem-szolgaltat-ki-adatokat-a-felvideki-kettos-allampolgarokrol
http://www.hirek.sk/belfold/20120113093922/Nem-fugg-az-allampolgarsagtol-az-egeszsegugyi-ellatas.html
http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2012/01/14/meg-mindig-a-hamis-tanuzast-eroltetik
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Magyar pártvezetők a Gorilláról 

2012. január 14. – Felvidék Ma 

Bugár Béla bírósági pert helyezett kilátásba Berényi Józseffel szemben, ha az nyíltan azt 

állítja, hogy a Gorilla-ügyben szereplő személyek a Most-Hídba távoztak. Az MKP elnöke 

örülne, ha bíróság elé kerülne a Gorilla-ügy. A két pártvezető a pozsonyi Pátria Rádióban 

fejtette ki véleményét a botrányról. 

 

Čaplovič: diszkriminálják délen a szlovák iskolákat 

2012. január 14. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Magyar Hírlap 

Szlovákia déli, jórészt magyarok lakta régióiban diszkriminálják a szlovák iskolákat - állítja 

Dušan Čaplovič. A Smer alelnöke szerint nemcsak a nemzeti kisebbségek oktatásügyének 

fejlődését kell biztosítani, de a szlovák nemzeti oktatás fejlődését is abban a környezetben, 

amelyben a szlovákok kisebbségben élnek. Ellenkező esetben véleménye szerint „Szlovákia 

déli részén folytatódni fog a régió szisztematikus magyarosítása”. 

 

MKP: A valós problémák megoldásáról beszéljünk!  

2012. január 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MKP szerint Dušan Čaplovič nyilatkozata a dél-szlovákiai szlovák tanítási nyelvű 

iskolák negatív megkülönböztetésről és elmagyarosításról teljesen megalapozatlan, 

félrevezető és populista megközelítés. A valóságban a helyzet ugyanis épp fordított: a dél-

szlovákiai szlovák tannyelvű iskolákba arányaiban véve több gyermeket írattak be, mint a 

magyar alapiskolákba. 

 

Táblákkal figyelmeztet a törvénysértésre a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

2012. január 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Nagyszabású akciót bonyolított le a hétvégén a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom. Több 

mint 30 településen helyeztek el háromnyelvű feliratot, mely a magyar nyelvű tábla 

hiányára figyelmeztet. 

 

Berényi: előnye is volt a parlamenten kívüli létnek 

2012. január 15. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az MKP számára bizonyos mértékben előnyös volt, hogy a 2010-es választások után a 

parlament kapuin kívül rekedt – mondta Berényi József. A pártelnök szerint az MKP így 

lehetőséget kapott arra, hogy az emberekkel való találkozásokra összpontosíthasson, és 

megújíthassa a párt struktúráit. Előnynek nevezte, hogy az MKP nem keveredett bele az 

elmúlt másfél év botrányaiba, vagyis a párt „tiszta tudott maradni”. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31954-magyar-partvezetok-a-gorillarol
http://www.bumm.sk/64128/caplovic-diszkriminaljak-delen-a-szlovak-iskolakat.html
http://www.bumm.sk/64154/szigeti-caplovic-nyilatkozata-felrevezeto-es-populista.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/15/tablakkal-figyelmeztet-a-torvenysertesre-a-ketnyelvu-del-szlovakia
http://www.bumm.sk/64159/berenyi-elonye-is-volt-a-parlamenten-kivuli-letnek.html
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Ada: lakossági fórum a vagyon-visszaszármaztatás és rehabilitáció témájában 

2012. január 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vagyon-visszaszármaztatási és rehabilitációs eljárások részleteiről és feltételeiről adott 

tájékoztatót Varga László parlamenti képviselő a VMSZ lakossági fórumán. Az adai 

városházán megtartott rendezvénnyel a lakosság, és elsősorban az érintett réteg ismereteit 

kívánták bővíteni, valamint hangsúlyozták, az ügyintézésben is segítséget fognak nyújtani. 

 

Fontosak vagyunk egymásnak  

2012. január 15. – Herceg Elizabetta – Magyar Szó 

Szombaton Topolyán tartotta kihelyezett ülését az Országgyűlés Ifjúsági Albizottsága; az 

ülésen bemutatkoztak a vajdasági magyar ifjúsági szervezetek. Fazekas Róbert, a topolyai 

kkt elnöke hangsúlyozva, hogy a szerbiai népszámlálás adatait ismerve mindenképpen 

foglalkozni kell az ifjúsággal, s ezen belül a vajdasági magyar fiatalok helyzetével. 

 

Ugocsa: kihalóban a magyar oktatás 

2012. január 13. – Fedák Anita – Kárpáti Igaz Szó 

A Nagyszőlősi járás 56 oktatási intézményét is sújtja a tanulók számának csökkenése, és 

hatványozottan igaz ez a magyar intézményekre. Míg évekkel ezelőtt két-három 

párhuzamos osztály is volt az iskolákban, az idei tanévben néhány kivétellel már csak 

egyet-egyet indítanak a tanintézetek. Ugocsában a vegyes tannyelvű iskolákban a magyar 

osztályok létszáma folyamatosan sorvad. 

 

Megoldatlan problémák előtt az újakli iskola 

2012. január 14. – Kárpátalja Ma 

A nagyszőlősi járási tanács decemberi ülésén oktatásügyi kérdésekkel foglalkozott, többek 

között szó esett az Újakli Általános Iskola megszüntetéséről is. Kiderült, hogy a tanügy be 

akarja zárni az általános iskolát, ami a falu teljes degradálódásához vezethet, A 370 lelket 

számláló településen ez az egyetlen működő intézmény. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12819/Ada-lakossagi-forum-a-vagyon-visszaszarmaztatas-es-rehabilitacio-temajaban.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-15_Fontosak_vagyunk_egymasnak.xhtml
Ugocsa:%20kihalóban%20a%20magyar%20oktatás
http://www.karpatalja.ma/kozelet/6814-megoldatlan-problemak-elott-az-ujakli-iskola
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Magyar hónap is lesz Mariborban  

2012. január 13. – Volksgruppen, MTI, Magyar Hírlap 

Kiállításokkal, koncertekkel és irodalmi esttel magyar hónapot rendeznek februárban 

Mariborban az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében - mondta el az 

MTI-nek Magyarország ljubljanai nagykövete. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/159380/
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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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