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RMDSZ-gyalázó, trágár feliratot mázoltak a kolozsvári Mátyás-szoborra 
2012. január 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Szabadság, Új Magyar 

Szó 

„Muie UDMR” – ez a felirat jelent meg kedd este a Kolozsváron lezajlott kormányellenes 

tüntetés végén a Mátyás-szobor talapzatán. A rendőrök azonosítottak és őrizetbe vettek 

három fiatal férfit és egy lányt, akiket egyenként 100 és 500 lej közötti összeggel 

bírságoltak meg a trágár feliratért illetve trágár szavak skandálásáért. Az RMDSZ és az 

EMNP is határozottan elítéli történteket, a szövetség szerint a felirat magyarellenes. 

 

Több lehet a magyar elsős 
2012. január 19. – Veres István – Új Szó 

A 2005 utáni születési adatok, valamint az óvodák nagycsoportjainak létszámai alapján a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége egyértelmű esélyt lát arra, hogy a tavalyi, 

országos szinten 55 fős növekedés idén is folytatódik. Tavaly 3677 magyar kiselsős volt 

Szlovákiában. Kevésbé optimista Gyurgyík László demográfus, szerinte inkább stagnálásra 

lehet számítani. 

 

Eltüntették a gyalázkodó feliratot a Mátyás-szoborról 
2012. január 18. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Szabadság, Új 

Magyar Szó 

A kolozsvári Mátyás-szobor talapzatát összefestő személyeket a városi rendőrség 

azonosította és a törvényes előírások szerint megbüntette, az illetékesek a rongálás 

nyomait eltüntették. 

 

A kolozsvári U szurkolói rongálták meg a Mátyás-szobrot 
2012. január 18. – transindex.ro 

A négy, alkoholos befolyásoltság alatt álló fiatal elkövetőt, köztük egy lányt az egyes számú 

rendőrkapitányságra kísérték, ahol engedély nélküli falfirkákért személyenként 200 lejre 

büntették őket. A négy fiatal a kolozsvári U futballcsapat szurkolója. 

 

Villámcsődület a Mátyás-szobor meggyalázása ellen 
2012. január 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Több mint száz, többségében magyar nemzetiségű személy alakított néhány percre 

élőláncot szerdán délután a kolozsvári Mátyás-szobor körül. A villámcsődület résztvevői 

ezzel a szoborcsoport meggyalázása ellen tiltakoztak. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59592
http://itthon.transindex.ro/?hir=28003
http://itthon.transindex.ro/?hir=28004
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59608
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Nagyvárad: nyertek a kormány ellen 
2012. január 18. – Erdély Ma 

Pert nyert a nagyváradi önkormányzat a román kormány ellen. A város két éve, az EU 

Regionális Operatív Programjában nyert pályázatot két tanintézete, a Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium és a Szent László római katolikus középiskola tatarozására, ám az 

utóbbira a pénzt a szaktárca nem akarta kifizetni. 

 

Aláírásgyűjtés a temesvári Mária-szobor és emlékmű helyreállításáért 
2012. január 18. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A Temesvári Magyar Nőszövetség széleskörű aláírásgyűjtést kezdeményez a 

vandalizmusnak áldozatul esett Mária-szobor és a Székely László tervezte emlékmű 

helyreállítására. 

 

Versenybe száll a polgármesteri tisztségért Smaranda Enache 
2012. január 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

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

függetlenként indul Marosvásárhely polgármesteri tisztségének elnyerésére, annak 

ellenére, hogy elmondása szerint többen próbáltak meg nyomást gyakorolni rá azért, hogy 

visszalépjen. 

 

Hanganyagokkal bővül az rmdsz.ro 
2012. január 18. – Nyugati Jelen 

Újabb szolgáltatást nyújt az RMDSZ honlapja: az rmdsz.ro tartalma az elkövetkezőkben 

hanganyagokkal bővül – nyilatkozta Kovács Péter. 

 

Szimpátiatüntetés RMDSZ nélkül 
2012. január 18. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Türelemre inti a magyarországiakat a háromszéki Magyar Polgári Párt. A párt által 

kezdeményezett szombati szimpátiatüntetésre nem hívták meg az RMDSZ képviselőit. 

 

Nincs szó a Iorga-tábla eltávolításáról 
2012. január 19. – Krónika  

Szóba sem került a Iorga-tábla eltávolítása, mivel az rendelkezik engedéllyel – jelentette ki 

Radu Moisin, Kolozsvár ügyvivő polgármestere a Krónika azon kérdésére, hogy az 

önkormányzat mikor távolítja el a Mátyás-szoborcsoport elé törvénytelenül kihelyezett 

feliratot. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108569&cim=nagyvarad_nyertek_a_kormany_ellen_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108586&cim=alairasgyujtes_a_temesvari_maria_szobor_es_emlekmu_helyreallitasaert_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108587&cim=versenybe_szall_a_polgarmesteri_tisztsegert_smaranda_enache_audio
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/hanganyagokkal_bovul_az_rmdszro.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/szimpatiatuntetes-rmdsz-nelkul
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Az MKP nem változtat a választási plakátokon 
2012. január 18. – hirek.sk 

A HZDS azt kérte a Központi Választási Bizottságtól, vizsgálja meg, nem sértette-e meg a 

nyelvtörvényt a választási plakátjaival az MKP. A testület megvitatta a beadványt és 

továbbította az illetékes hatóságnak, amely a nyelvtörvény esetében a kulturális tárca. „Azt 

is mondhatnám, hogy a történelem megismételte önmagát” – mondta Bárdos Gyula, az 

MKP Országos Tanácsának elnöke a HZDS feljelentése kapcsán. 

 

Új Szó Stúdió - Híd-MKP vita az oktatásügyről 
2012. január 18. – Új Szó Online 

Szigeti László, az MKP kulturális és oktatási alelnöke, és Ožvald Erzsébet, a Híd oktatási 

szakértője volt az Új Szó Stúdió vendége. A szakpolitikusok vitája megtekinthető az Új Szó 

hírportálján. 

 

Malina Hedvig kezelésének részleteire kíváncsi a főügyészség 
2012. január 19. – Új Szó 

Öt órán keresztül hallgatták ki a főügyészségen Jozef Hašto trencséni pszichiátert, aki 

2007 novemberétől másfél éven át kezelte Malina Hedviget. Mostanáig a hatóságok nem 

voltak kíváncsiak véleményére. Hašto megerősítette, hogy Malina Hedvig igazat mondott, 

ezt szakmai tapasztalatai és a terápia során szerzett információi is alátámasztották. 

 

Tizenegy elsős lesz a Pázmány Péter Alapiskolában 
2012. január 19. – Száz Ildikó – Új Szó 

A tavalyi nyolc gyermek után idén összesen tizenegy gyereket írattak be a vágsellyei 

Pázmány Péter Alapiskolába. A gyermekek leendő osztályfőnöke elmondta, a tizenegy 

beíratott gyerek közül négy a szlovák városi óvodákból érkezett, kettő Peredről, egy-egy 

gyerek pedig Vághosszúfaluról és Vágkirályfáról, az ottani szlovák óvodákból. 

 

Az autonómia meghatározása 
2012. január 18. – Márton Attila – Vajdaság Ma 

A „vajdasági kérdést” általában felmelegítik választások előtt. Az idén ez még inkább így 

van, hiszen egyes közvélemény-kutatások szerint növekvőben van az autonomista 

hangulat, amit az is jelez, hogy a jelenlegi vajdasági „autonómia” immár elfogadható a 

„szerb haladók” számára is. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120118115416/Az-MKP-nem-valtoztat-a-valasztasi-plakatokon.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/18/uj-szo-studio-hid-mkp-vita-az-oktatasugyrol
http://www.vajma.info/cikk/kertelesnelkul/183/Az-autonomia-meghatarozasa.html
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Februártól lehet átadni a kárpótlási igényeket 
2012. január 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A kárpótlási igények benyújtására való nyilvános felhívás február elején jelenik meg, az 

első kárpótlások rendezése és lezárása pedig az év végére várható, jelentette ki Goran 

Radosavljević, a szerbiai pénzügyminisztérium államtitkára. 

 

A Vajdaságba is eljutott a Márai-program 
2012. január 18. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Szó 

Hét vajdasági magyar település és az újvidéki Magyar Tanszék jutott új könyvekhez a 

Márai-programnak köszönhetően. A szabadkai Városi Könyvtár 800 ezer forint értékű 

könyvcsomaggal, illetve 317 magyar nyelvű könyvvel gazdagodott. 

 

Határok nélkül: kutatások a délvidéki népirtásról 
2012. január 18. – Kossuth Rádió 

Nagyon sok még a fehér folt az 1944-es délvidéki magyarirtást illetően - hangzott el a 

közelmúltban a szabadkai magyar főkonzulátus egyik rendezvényén. Szabadkán eddig 856 

áldozat neve ismert, de hamarosan elkészül a Mementó című kiadvány harmadik kiadása 

is, amely újabb legyilkolt személyek nevét teszi közzé. 

 

Kárpátalján segíteni fogják a nemzetközi pályázatokban résztvevő 

közösségeket? 

2012. január 18. – Kárpátalja Ma 

Kárpátalján egy olyan munkacsoport létrehozását tervezik, amely kidolgozna egy 

regionális programot a helyi közösségek nemzetközi pályázatokban (EGTC, TACIS) való 

részvételhez szükséges anyagi támogatásához. A csoport létrehozását Kincs Gábor, a 

megyei tanács képviselője kezdeményezte. 

 

Kis magyar „támogatáspolitika” 
2012. január 18. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Viktor cikke a kárpátaljai oktatási–nevelési támogatások megítélésével kapcsolatos 

állítólagos visszaéléseket boncolgatja. „Több kérelmezőt elutasított a KMKSZ Jótékonysági 

Alapítvány. A helyiek elmondása szerint ezután hárman beléptek a kulturális szövetségbe, 

és érdekesmód megkapták az OTP-s kártyákat, s így felvehették a támogatást.” 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15997/Februartol-lehet-atadni-a-karpotlasi-igenyeket.html
http://mno.hu/grund/a-vajdasagba-is-eljutott-a-marai-program-1044552
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100723/hatarok-nelkul-a-kutatasok-a-delvideki-nepirtasrol.html
http://www.karpatalja.ma/kozelet/6955-karpataljan-segiteni-fogjak-a-nemzetkozi-palyazatokban-resztvevo-kozossegeket
http://www.karpatalja.ma/kozelet/6955-karpataljan-segiteni-fogjak-a-nemzetkozi-palyazatokban-resztvevo-kozossegeket
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7804
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A kisebbségi frakció feltételei egyértelműek 
2012. január 18. – Népújság 

Az olasz és a magyar nemzetiségi parlamenti képviselők alkotta parlamenti frakció már a 

múlt héten elküldte úgynevezett koalíciós platformját, amely betartása alapján hajlandó 

letenni voksát az új kormány mellett. Roberto Battelli olasz, valamint Göncz László 

magyar nemzetiségi képviselők elvárják, hogy a válságos helyzet ellenére a koalíció 

biztosítsa a két őshonos nemzeti kisebbség megmaradását és további fejlődését. 

 

Magyar gyermekóra Felsőpulyán  
2012. január 18. – Volksgruppen 

A kezdeti nehézségek után novembertől ismét van magyar gyermekóra Felsőpulyán, a 

Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében. A résztvevő gyerekek többsége 

magyar családból származik, vagy legalább az egyik szülő magyar. A heti másfél órás 

foglalkozások alkalmával tánc, ének, mondókák, rajzolás és népszokások is szerepelnek a 

programban. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3487:a-kisebbsegi-frakcio-feltetelei-egyertelmek-&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/159511/
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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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