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A sajtóban sajnálkozik majd a kormány Malina Hedvig ügye miatt 

2012. január 16. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A szlovák kormány sajtónyilatkozatban fogja kifejezni sajnálatát Malina Hedvignek. A 

főügyészségen ugyanakkor még folyik a vizsgálat az állítólagos hamis tanúzás ügyében, 

amelyben Malina Hedvig továbbra is vádlottként szerepel. Roman Kvasnica, Hedvig 

ügyvédje szerint ha a kormány kiadja a sajnálkozó nyilatkozatot, paradox helyzet áll elő: 

Szlovákia egyrészt azt mondja majd, hogy Malina Hedvig emberi jogait megsértették, 

másrészt viszont továbbra is folyik ellene az eljárás. 

 

Kötelező lesz énekelni a román nemzeti himnuszt az iskolákban? 

2012. január 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Amennyiben a képviselőház is elfogadja, ezentúl hétfőnként kötelező lesz a román 

himnusz eléneklése az elemi iskolákban és a gimnáziumokban. A javaslat azt is előírja, 

hogy az általános iskolák osztálytermeiben ki kell függeszteni a román nemzeti trikolórt. 

 

Nem(csak) nyílt nap, nyílt iskola is kell!!! 

2012. január 17. – Miklósi Péter – Új Szó 

Mivel győzhetők meg a szülők a magyar iskola előnyeiről? Az iskolaigazgatók mennyire 

felelősek azért, hogy a szülő a magyar iskolába írassa be gyermekét? Az önkormányzatnak 

van-e szerepe a beiratkozások sikerességében? Iskoláink megküzdenek-e a diákokért, vagy 

csak kincstári optimizmussal kivárnak? E sarkalatos kérdésekről beszélt az Új Szónak 

adott interjújában Fibi Sándor, a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók Társulásának korábbi 

elnöke. 

 

Semjén: a Magyarországot érő támadásoknak nincs ténybeli alapjuk 

2012. január 16. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Lánchíd rádió honlapján olvasható interjúban a 

közelmúltbeli szlovákiai történések kapcsán elmondta: a magyar állampolgársági törvényt 

nem fogják megváltoztatni. „Azért nem, mert egyrészt akkor más is jöhetne azzal, hogy 

akkor az ő kedvéért is változtassuk meg, másrészt mert ez az állampolgársági törvény 

minden szempontnak megfelel” – mondta a KDNP első embere. 

 

Védik a magyar kitelepültek anyaországukat 

2012. január 17. - MTI, Magyar Hírlap 

Bírálta a Magyarországot érő sajtótámadásokat és politikusi állásfoglalásokat a 

Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, amely kiállt az új magyar alaptörvény, a 
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http://www.bumm.sk/64209/a-sajtoban-sajnalkozik-majd-a-kormany-malina-hedvig-ugye-miatt.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108453&cim=kotelezo_lesz_enekelni_a_roman_nemzeti_himnuszt_az_iskolakban_audio
http://ujszo.com/online/panorama/2012/01/16/nemcsak-nyilt-nap-nyilt-iskola-is-kell
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/16/15/Semjen_a_Magyarorszagot_ero_tamadasoknak_nincs_tenybeli_alapjuk.aspx?source=hirkereso
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/vedik_a_magyar_kitelepultek_anyaorszagukat.html
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Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény és a médiatörvény mellett. A szervezet kérte, hogy 

a bírálatok megfogalmazása előtt „szíveskedjenek alaposan tájékozódni, és kerülni a kettős 

mércét.” 

 

Defenzió, szorongás: Markó évet értékel 

2012. január 16. – Parászka Boróka – manna.ro 

A manna.ro-nak adott évértékelő interjúban Markó Béla miniszterelnök-helyettes 

leszögezi: „A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az RMDSZ támogatottsága 

megmaradt. Ami nem feltételezi azt, hogy ne kellene újból és újból újragondolni az erdélyi 

és a romániai magyar – magyar viszonyt. A más csoportosulásokhoz, továbbá 

Magyarországhoz és a magyar kormányhoz fűződő viszonyunkat.” 

 

Népfőiskolai képzés csángóknak 

2012. január 16. – Krónika 

Hasznosnak ítélte a hétvégén zárult csángóföldi felnőttképzést a Magyar Népfőiskolai 

Collegium (MNC) vezetője. Kis Boáz elmondta, a program keretében Klézsén, 

Külsőrekecsinben és Forrófalván zajlottak az előadások egyebek mellett a mezőgazdaság, 

az egészségügy, a társadalomtudományok témakörében. 

 

Kelemen Hunorhoz fordul az EMNP a kolozsvári magyar kulturális intézet 
létrehozása ügyében 

2012. január 16. – transindex.ro 

Az EMNP örvendetesnek tartja és üdvözli a magyar kulturális kormányzat álláspontját, 

miszerint magyar kulturális intézetet hoznának létre Kolozsváron. A szervezet Kelemen 

Hunorhoz fordul, hogy kultuszminiszterként indítsa el ezt az erdélyi magyar kulturális élet 

szempontjából fontos lépést, amely pozitívan befolyásolhatja a román-magyar 

kapcsolatokat. 

 

„Elvesztett szavazatokkal képtelenség választást megnyerni” 

2012. január 16. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Nyilatkozata alapján nem bánta meg Király András oktatási államtitkár, hogy tavaly nem 

indult az RMDSZ Arad Megyei Szervezete elnöki székéért. A Nyugati Jelennek adott 

interjúban elmondja véleményét a Szövetség stratégiájáról, a magyar versenypártokról, 

választási esélyekről, és szól az oktatási törvény végrehajtásának sikereiről, kudarcairól. 
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Álnaptárak: Izsák Balázs elhatárolódik 

2012. január 16. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs nem járult hozzá ahhoz, hogy arcképével 

2012-es évi asztali naptárakat készítsenek, ezért felszólította az ismeretlen szerzőket, 

hagyják abba a terjesztést, ellenkező esetben pert kezdeményez. 

 

Marosvásárhelyről is a budapesti Békemenetre 

2012. január 16. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A magyar kormányt támogató és az elfogult nemzetközi híradásokat elutasító budapesti 

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

érdeklődők számára autóbuszokat indítanak, Marosvásárhelyről is lehet csatlakozni. 

 

Per a magyar feliratok miatt 

2012. január 16. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

Beperelte a sepsiszentgyörgyi és sepsibodoki polgármesteri hivatalokat Kovászna megye 

alprefektusa, mert nem tartották be a nyelvhasználatra vonatkozó törvényes előírásokat. 

Bodok község polgármestere nem ért egyet a kifogásokkal. 

 

Nem külön kórházakat, csak a törvény betartását 

2012. január 16. – Erdély Ma 

Január 13-i ülésükön a MOGYE magyar oktatói nyílt levelet intéztek román kollégáikhoz. 

Ebben emlékeztetnek a 2011. évi 1-es számú tanügyi törvény 363-as cikkelyére, amely 

előírja, hogy mindazok a felsőoktatási intézmények, amelyekben a törvény életbe 

lépésekor a kisebbségek nyelvén is folyt oktatás, multikulturális egyetemi státust nyernek. 

 

Nemzeti színű ferdítések 

2012. január 17. – Gabriel Catalan – Új Magyar Szó 

A szerző két, 1990 után kiadott történelemkönyvet elemez, amelyben hemzsegnek a 

bizonyítékok arra, hogy a tankönyvírók továbbra is a nemzeti-kommunista szemlélet 

szerint tálalják a románok történetét, és tovább folytatják a történelemhamisító 

manipulációkat, kárt okozva vele a végre lehetővé váló román–magyar megbékélésnek. 

 

Etnikai vita Szentgyörgyön 

2012. január 17. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

A tömbházfelújítás is nemzetiségi problémát jelent Sepsiszentgyörgyön – legalábbis 

Rodica Pârvan szociáldemokrata tanácstag szemében, aki a háromszéki megyeszékhely 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nem-az-sznt-adta-ki-az-izsak-balazst-abrazolo-naptarakat
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http://www.szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/per-a-magyar-feliratok-miatt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108456&cim=nem_kulon_korhazakat_csak_a_torveny_betartasat
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2208&cikk=145835
http://maszol.ro/tarsadalom/etnikai_vita_szentgyorgyon_2012_01_17.html
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önkormányzatának tegnapi ülésén arra kérte a polgármestert, állítsák le két városközponti  

tömbház korszerűsítését, mivel azáltal „elrejtik” a mögöttük lévő ortodox katedrálist. 

 

A Via Nova ICS programalkotó tanácskozást tartott 

2012. január 16. – hirek.sk 

Az MKP ifjúsági partnerszervezete, a Via Nova Ifjúsági Csoport a Nógrád megyei 

Bátonyterenyén tartott programalkotó tanácskozást. Samu István alelnök tájékoztatása 

szerint a kétnapos konferencián – melyen többek közt Répás Zsuzsanna és Rétvári Bence 

is előadást tartott – elsősorban a szociális-gazdasági stratégia és a nemzetstratégiai 

céljaikat vitatták meg. 

 

Júliusig nem pótolják a táblákat 

2012. január 17. – Veres István – Új Szó 

Az országszerte hiányzó magyar helységnévtáblákat a jelek szerint nem pótolják egyhamar. 

Úgy tűnik, a közútkezelő vállalat a törvénysértés orvoslása helyett inkább a parlamenti 

választásokat és az új kormányt várja. A kormányhivatal a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény értelmében megbírságolhatja azokat a szerveket, amelyek elmulasztják a 

kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését. A bírságolásra viszont csak a törvényben előírt 

átmeneti időszak leteltével, vagyis idén július 1-jétől van mód. 

 

Hacsak a Gorilla-akta tizede igaz, akkor is baj van 

2012. január 17. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Gorilla-aktában MKP-hoz kötődő személyek neve is felbukkan, még abból az időből, 

amikor a párt kormányon volt, és Bugár Béla volt az elnöke. Az Új Szó Bugár Bélát, a Most-

Híd elnökét kérdezte a Gorilla-aktáról. 

 

Ágoston András: Lenne még idő a magyar-magyar egyeztetésre 

2012. január 16. – Ágoston András – Vajdaság Ma  

A VMDP elnöke levelében a délvidéki magyar pártok esélyeit latolgatja a tavaszi 

választások apropóján. „A legjobb az lenne, ha a négypárti koalíció működőképessé válna 

és a VMSZ autonómiaellenes politikai irányultságát ellensúlyozva, valóban a vajdasági 

magyarság alapérdekeinek védelmét helyezné előtérbe. Erre vonatkozóan a négypárti 

Magyar Fordulat Koalíció (MFK) előkészületei a vége felé járnak.” 
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Nyílt nap a Rákóczi Főiskolán - Van érdeklődés a továbbtanulás iránt  

2012. január 16. – Kárpátalja Ma 

Nyílt napot szervezett január 14-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A 

továbbtanulni vágyókat Orosz Ildikó, a Főiskola elnöke köszöntötte, majd a megjelent 

ifjúság megismerkedhetett a főiskola épületével, könyvtárával, informatikai központjával, 

a kollégiummal, az egyes szakok, tanszékek tanáraival, a szaktantermekkel, 

laboratóriumokkal. 

 

Magyarságismereti Mozgótábor – 2012 

2012. január 16. – Kárpátalja Ma 

2012-ben újra lesz Magyarságismereti Mozgótábor. Utazz, tanulj, barátkozz - ismerd meg 

Magyarországot, ismerd meg a többi határon túli régióból származó fiatalt – szól a 

felhívás. A Rákóczi Alapítvány pályázatának részleteiről a Kárpátalja Ma oldalán olvashat. 

 

Magyar kultúra-napi programok Kárpátalján 

2012. január 16. – Kárpáti Igaz Szó 

Színes programokkal, kiállításokkal, előadásokkal, koszorúzásokkal és szavalóversennyel 

méltatják Kárpátalján a magyar kultúra napját január 19-én és 20-án. A 

rendezvénysorozat keretében Beregszászon, az Európa-Magyar Házban Az értelmiség 

szerepe a jelenben és a jövőben címmel rendeznek fórumot, amelynek vitaindító előadását 

Pomogáts Béla tartja. 

 

Háromnapos továbbképzés pedagógusoknak  

2012. január 16. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A Pedagógiai Intézet eszéki irodája és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közös 

szervezésében egy háromnapos továbbképzésre került sor magyar pedagógusok részére, 

ahol a vizuális neveléssel kapcsolatos foglalkozásokat a berettyóújfalui Igazgyöngy 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két munkatársa tartotta. 
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A magyar és az olasz nemzetiség álláspontjairól 

2012. január 16. – RTV Slovenija Hidak 

Folytatódnak a koalíció létrehozásáról szóló tárgyalások. Danilo Türk államfő újra 

tárgyalásokat folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, köztük a nemzetiségi országgyűlési 

képviselőkkel is. Göncz László elmondta, hogy olasz kollégájával továbbra is kitartanak a 

már korábban megfogalmazott elvek mellett, a koalíciós tárgyalásokhoz már elkészítették 

a nemzeti közösségek követeléseit. 
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