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A választások után is megmarad a szlovák-magyar feszültség 

2012. január 17. – SITA, bumm.sk 

Mivel Iveta Radičová kormányzása alatt sem oldódtak meg a szlovák-magyar kapcsolatok 

alapvető problémái, valószínűleg a márciusi választások után is megmarad a két ország 

közti feszültség – véli Tomáš Strážay. A Szlovák Külpolitikai Társaság szakértője szerint 

azt díjazni lehet, hogy Szlovákia egyes esetekben visszafogott maradt. 

 

Beiskolázási tájékoztató kampányt indít az RMDSZ 

2012. január 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

A romániai magyar nemzetközösség hosszú távú megmaradásának egyik legfontosabb 

eszköze az anyanyelvű oktatás - nyilatkozta Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkára elmondta, a 

Szövetség „Minden magyar gyermek számít” szlogennel tájékoztatási kampányt indít, 

amelyben arra biztatja a magyar vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák 

magyar osztályba gyerekeiket. 

 

Határtalanul! 

2012. január 18. - Boros Károly - Magyar Demokrata 

Csete Örs a volt Apáczai Közalapítvány elnöke és a Határtalanul! program felelőse adott 

interjút a Demokratának. Ebben beszámol arról, hogy miért tartja fontosnak a külhoni 

magyarok magyar nyelven való oktatását és ehhez a Határtalanul! program hogyan tud 

hozzájárulni és alapítvány korábban milyen támogatásokat tudott nyújtani a határontúli 

magyar intézményeknek. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Demokrata 2012. január 18-i számában 

olvasható.) 

 

Kevesebb magyar osztály Maros megyében 

2012. január 17. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Az elmúlt tanévben Maros megyében a 61 osztályból 57-re volt elegendő jelentkező a 

középiskolák magyar tagozatain, idén 58 osztály indításáról tárgyalnak. A hírek szerint a 

magyar tannyelvű osztályok számát illetően csupán a marosvásárhelyi Unirea 

Gimnáziumban és a Szász Albert Sportlíceumban lesznek változások: ezekben a 

tanintézetekben csupán egy-egy magyar tannyelvű kilencedik osztályt indítanak 

szeptemberben. 
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http://www.bumm.sk/64234/a-valasztasok-utan-is-megmarad-a-szlovak-magyar-feszultseg.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59555
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/kevesebb-magyar-osztaly-lesz-a-maros-megyei-kozepiskolakban
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Marosvásárhelyen is van már Néppárt 

2012. január 17. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezete is megtartotta alakuló ülését: 

január 16-án a szervezet elnökének Portik Vilmos közkapcsolati szakembert választották. 

 

Megjelent a román nyelv és irodalom tankönyv a magyar III. osztályok 
számára 

2012. január 17. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Az Országos Tankönyvkiadó gondozásában megjelent a Román nyelv és irodalom a 

magyar III. osztályok számára című tankönyv. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára 

kijelentette, a tankönyv megjelenésével egy újabb jelentős lépést sikerült tenni a magyar 

diákok román nyelv és irodalom oktatása terén. 

 

Kilenc tantermes új épületbe várják a magyar iskolásokat 

2012. január 18. – Szabadság 

Magyar tannyelvű előkészítő osztály beindításának jóváhagyását kérte a Kolozs Megyei 

Tanfelügyelőségtől a kerekdombi Emil Isac Általános Iskola vezető tanácsa. Erre azt 

követően került sor, hogy Bogya Zoltán, a kerekdombi RMDSZ-körzet vezetője és Diószegi 

Erzsébet, a tanintézet volt aligazgatója felkarolta a kerekdombi magyar oktatás ügyét. 

 

Nyárádszereda: folytatódó telekvita  

2012. január 18. – Szucher Ervin – Krónika 

Mégsem vonta vissza a nyárádszeredai önkormányzati képviselők ellen indított perét 

Maros megye prefektusa. A kormány képviselője elmondta, ő mindössze arról értesítette a 

testületet, hogy a szeredai tanácsosok eleget tettek a felszólításának. 

 

Koalíciót ajánl az RMDSZ-nek az EMNP 

2012. január 18. – Erdély Ma, hirado.hu 

Marosvásárhelyen is megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezete, amely kész 

koalíciós szerződést kötni az RMDSZ-szel arról, hogy közös polgármester-jelöltet 

indítsanak Vass Levente személyében. Közös önkormányzati jelöltlistáról azonban nem 

állapodtak meg. 

 

Székelyföldi támogatás a kormánynak 

2012. január 18. - Kacsoh Dániel - Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az erdélyi Magyar Polgári Párt a budapesti békemenettel egy időben szervez 

szimpátiademonstrációkat. Szász Jenő a párt elnöke elmondta, hogy kötelességüknek érzik 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/marosvasarhelyen-is-van-immar-neppart
http://itthon.transindex.ro/?hir=27995
http://itthon.transindex.ro/?hir=27995
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3203
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59557
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108532&cim=koaliciot_ajanl_az_rmdsz_nek_az_emnp_video
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/szekelyfoldi_tamogatas_a_kormanynak.html
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kiállni a jelenlegi kormány mellett, hiszen az rengeteget tett a határon túl élő magyarokért. 

A demonstrációkat Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, 

Gyergyószent-miklóson, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Baróton tartják. 

 

Európa kísértete 

2012. január 18. – Ambrus Attila – Új Magyar Szó 

„Ki a magyarokkal a román jégkorongsportból!” – ilyen uszító tartalmú plakátokat 

ragasztottak a Brassó főterén található Bem-emléktáblára szélsőjobboldaliak. „Mivel félő, 

hogy a közeljövőben így alakulhat a plakátok szövege: Ki a magyarokkal Romániából!, s 

mert akár atrocitások is érhetnek nemzetiségük miatt gyerekeket, időseket, az elkövetőket 

büntetni kellene” – írja Ambrus Attila az Új Magyar Szóban. 

 

MVK: a Smer tarolna, második a KDH 

2012. január 17. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A szavazatok 40,1 százalékával a Robert Fico vezette Smer-SD nyerné a választásokat, ha 

azokat januárban tartanák - derül ki az MVK közvélemény-kutatásából. Második helyen a 

KDH szerepel 9,6 százalékkal, harmadik az SDKÚ 9,3 százalékkal. A Híd a szavazatok 7,7 

százalékával a negyedik helyen végezne, az MKP parlamenten kívüli erő maradna. 

 

A HZDS plakátügyben jelentette fel az MKP-t 

2012. január 17. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Feljelentette választási plakátjaiért a Központi Választási Bizottságnál az MKP-t a HZDS. 

Vladimír Mečiar pártja nehezményezi, hogy riválisának óriásplakátjain a magyar nyelvű 

szöveg megelőzi a szlovákot. Őry Péter, az MKP kampányfőnöke kijelentette, plakátjaik 

összhangban vannak a törvénnyel. „Ha a HZDS számára ez a legnagyobb gond, akkor 

sajnálom“ - jelentette ki a politikus. 

 

Fontos a minőségi oktatás 

2012. január 17. – hirek.sk 

Országszerte tárt karokkal várják az alapiskolák a beiratkozó gyerekeket. Míg Zoboralja 

kisiskolái harcot folytatnak Nyitra elszívó hatása ellen és próbálják megnyerni a szülők 

bizalmát, addig a Mátyusföldön nem küzdenek hasonló problémával az általános iskolák, a 

magyar szülők ragaszkodnak hozzájuk – derül ki a hirek.sk beiratkozási körképéből. 
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http://maszol.ro/velemeny/europa_kisertete_2012_01_18.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/17/mvk-a-smer-tarolna-masodik-a-kdh
http://www.bumm.sk/64232/a-hzds-plakatugyben-jelentette-fel-az-mkp-t.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120117135059/Fontos-a-minosegi-oktatas.html
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Betartani 

2012. január 18. – Veres István – Új Szó 

„Minden okunk megvan rá, hogy pesszimisták legyünk a nemzetiségi jogok érvényesítése 

terén, ugyanis a kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes 

márciusban nagy valószínűséggel ismét a Smer alelnöke, Dušan Čaplovič lesz. Utolsó dolga 

lesz, hogy megbírságolja a közútkezelőket a hiányzó táblák miatt, sőt, örülhetünk, ha egy 

joghézagra hivatkozva nem szerelteti le az összeset. 

 

Szabad emberként élni-halni 

2012. január 18. – Kulcsár Ferenc – Szabad Újság 

„Akik pedig – lévén képtelenek egy nemzet összetartozásának, valamint létének szakrális 

átélésére – „Anyaország”- gúnyoló pamfletekben az egyszerűsített honosítás káros és kóros 

„mellékhatásairól” beszélnek, akaratlanul is megmaradásunk esélyét csökkentik…” – 

olvasható a Szabad Újság c. hetilap véleményrovatában. 

 

Muzslya: Dűlőutak szorgos népe 

2012. január 17. – Vajdaság Ma 

Dűlőutak szorgos népe címmel a szórványsziget nem kihasznált adottságait mutatják be 

azon a nemzetközi kiállításon, amelyet január 19-én nyit meg Pásztor István tartományi 

gazdasági titkár a Muzslyaiak Klubjában. 

 

Jobban járnak a kárpátaljai magyar gazdák, ha összefognak 

2012. január 17. – Kárpátalja Ma 

Közösen lépnének piacra a kárpátaljai magyar gazdák, a nagyobb haszon érdekében saját 

értékesítő szövetkezet létrehozásán gondolkodnak. Őrhídi László, a Terra Dei – 

Kárpátaljai Mezőgazdasági Szaktanácsadó Központ igazgató-helyettese elmondta, hogy a 

magántermelők, kisgazdák, családi gazdaságok nem kapnak semmilyen ukrán állami 

támogatást, és a szomszédos ukrán megyék olcsó termékei miatt is nehéz a helyzetük. 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/01/18/betartani
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12829/Muzslya-Duloutak-szorgos-nepe.html
http://www.karpatalja.ma/kozelet/6923-jobban-jarnak-a-karpataljai-magyar-gazdak-ha-osszefognak-


 

 

 

 

 

 
6 

Működésképtelenek a kisebbségi önkormányzatok 

2012. január 17. – Új Magyar Képes Újság 

A július 10-én megválasztott kisebbségi önkormányzatok szeptemberben megtartott 

alakuló ülésüket követően megküldték a hivatalos dokumentációt a Közigazgatási 

Minisztériumba, ahonnét még mindig nem érkezett meg a bejegyzési végzés, így például a 

Tordinci járási és a Vukovár városi magyar kisebbségi önkormányzat sem tud hozzáférni a 

számláihoz. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1306-bejegyzes-hianyaban-mkoedeskeptelenek-a-kisebbsegi-oenkormanyzatok
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