
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 

2012. január 20. 



 

 

 

 

 

 
2 

Több pénz jut a kisebbségi és regionális nyelvek támogatására 
2012. január 19. – MTI, hirek.sk 

Jelentősen növekszik 2014-től az oktatás, képzés és ifjúság támogatására rendelkezésre 

álló uniós pénzügyi keret – hangzott el az Európai Parlament (EP) Gál Kinga vezette 

kisebbségi munkacsoportjának csütörtöki strasbourgi ülésén. Az ülésen bemutatták az EU 

„Erasmus mindenkinek” c. programját. 2014-től ez a program szolgálhatja a nemzeti 

kisebbségi és regionális nyelvek támogatását is. 

 

Kifelé a magyarokkal az országból – újabb gyalázkodó falfirkák Kolozsváron 
2012. január 19. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma 

Festékszóróval felvitt magyarellenes feliratok („Kifelé a magyarokkal az országból. 

Románia a románoké”) jelentek megy több kolozsvári épület falán, a rendőrségnek 

egyelőre nem sikerült azonosítania az elkövetőket. 

 

Felmérés: Tőkést ismerik, de Kelemenben bíznak az erdélyi magyarok 
2012. január 19. – transindex.ro, Szabadság, Krónika 

A romániai magyarok 72,6%-a az RMDSZ-re szavazna, az EMNP 5,1, az MPP 3,2%-ra 

számíthat a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet felmérése szerint. A legismertebb politikus 

továbbra is Tőkés László, őt Kelemen Hunor követi. A bizalmat tekintve azonban fordított 

a sorrend: a válaszadók 59 százaléka Kelemen Hunorban bízik, őt követi Tőkés 49 

százalékkal. 

 

Martonyi: Bár van véleménykülönbség, jó a magyar-szlovák kapcsolat 
2012. január 19. – MTI, Felvidék Ma 

Az orosz Nyezaviszimaja Gazetának Martonyi János elmondta, Magyarországnak 

valamennyi szomszédjával jók a kapcsolatai, beleértve Szlovákiát is. A 

szomszédságpolitikával kapcsolatban hangsúlyozta: „arra kérjük barátainkat Nyugaton és 

Keleten, hogy ismerjék el a tényt: Közép-Európában nincsenek komoly feszültségforrások. 

Ha viták és ellentétek keletkeznek, képesek vagyunk azokat rendezni külső beavatkozás 

nélkül”. 

 

MPP: a magyarok is az utcán tüntethetnek az RMDSZ ellen 
2012. január 19. – Krónika 

Az erdélyi magyarok is az utcán tüntethetnek az RMDSZ ellen, ha a kormány nem enged, 

mivel a szövetség ugyanúgy vétkes az ország helyzete miatt, mint Boc, Băsescu vagy Udrea 

– jelentette ki László György, az MPP Maros megyei elnöke. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20120119172835/Tobb-penz-jut-a-kisebbsegi-es-regionalis-nyelvek-tamogatasara.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59651
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16350
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/32027-martonyi-bar-van-velemenykulonbseg-jo-a-magyar-szlovak-kapcsolat
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59655
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Újból János Szatmári Szabolcsot választották a PKE rektorává 
2012. január 19. – transindex.ro 

Visszaválasztották János Szatmári Szabolcsot a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) élére, 

így újabb négy évig töltheti be a rektori tisztséget. 

 

Pénz nélkül maradhatnak az iskolák Háromszéken 
2012. január 19. – Fekete Réka – Erdély Ma, Háromszék 

A Kovászna megyei óvodák és iskolák húszszázalékos hidegpótlékot kapnak, ezzel együtt 

augusztusig elég az alapfinanszírozásként kiutalt költségvetésük. Legnagyobb bajban a kis 

létszámú tanodák vannak, a január 1-jétől bevezetett fejkvóta miatt veszélybe kerülhet 

fennmaradásuk. 

 

EMNT Nyilatkozat 
2012. január 19. – Nyugati Jelen 

Az EMNT Temes megyei szervezete, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt temesvári 

szervezete közleményben ítélte el a Mária-szobrot ért vandalizmust és támogatásáról 

biztosította a Temesvári Magyar Nőszövetség által kezdeményezett aláírásgyűjtés 

támogatását. 

 

Magyar belharc várható Marosvásárhelyen? 

2012. január 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az MPP nagy valószínűséggel saját jelöltet állít Marosvásárhely polgármesterségéért – 

jelentette ki a párt Maros megyei elnöke, mivel dr. Vass Leventét nem támogatják. 

 

Szimpátiatüntetés a magyar kormány mellett 
2012. január 19. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A Magyar Polgári Párt az ország kilenc településén szervez a magyar kormány melletti 

szimpátiatüntetést. A megmozduláson részt vesznek a kolozsvári, a székelyudvarhelyi, a 

csíkszeredai, a kézdivásárhelyi, a kovásznai és a baróti szervezetek. 

 

Nem valós az RMDSZ „békéje” a Fidesz-szel? 
2012. január 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

„Valószínűleg mégsem annyira valós az RMDSZ tavaly novemberben hangoztatott békéje a 

Fidesszel, mivel ha nem is szervezték meg a szolidaritási nagygyűlést, legalább tömegesen 

kellene csatlakozzanak” – fogalmazott az MPP Maros megyei elnöke, László György. 

 

Székelyek a békemeneten 
2012. január 20. – Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kezdeményezésére erdélyi magyarok is részt 

vesznek a Fidesz-kormánnyal szolidaritást vállaló budapesti tüntetésen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28018
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108653&cim=penz_nelkul_%C2%ADmaradhatnak_az_iskolak_haromszeken
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/emnt_nyilatkozat_1.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nagy-valoszinuseggel-sajat-jeloltet-allit-az-mpp
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108721&cim=szimpatiatuntetes_a_magyar_kormany_mellett
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nem-valos-az-rmdsz-abekejea-a-fidesz-szel
http://maszol.ro/aktualis/kormanybarat_bekemenet_2012_01_20.html
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Ülésezett az RMDSZ Belső-Erdélyi Önkormányzati Tanácsa  
2012. január 20. – Új Magyar Szó 

Az idei önkormányzati választások, az ezekre való felkészülés fontosságára hívták fel az 

RMDSZ vezetői a Belső-Erdélyi Önkormányzati Tanács tagjainak figyelmét. A testület 

tegnapi, Kolozsváron tartott ülésén részt vettek Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó, 

Hunyad, Szeben és Krassó-Szörény megyék RMDSZ-es önkormányzati küldöttei. 

 

Füzes Oszkárt fogadta Dézsi Attila kormányfőtitkár 
2012. január 20. – Új Magyar Szó, Szabadság 

Bemutatkozó látogatást tett Dézsi Attila kormányfőtitkárnál Füzes Oszkár, bukaresti 

magyar nagykövet. A baráti hangulatú megbeszélésen Dézsi kifejtette: a két kormány 

közötti viszony az utóbbi években kiegyensúlyozottnak tekinthető, és ebben jelentős 

szerepe van az RMDSZ kormányzati jelenlétének, hiszen a szövetség a politikai egyensúly 

megtartója. 

 

Előkészítik az új tanévet 
2012. január 20. – Sipos M. Zoltán – Új Magyar Szó, Szabadság, Krónika 

Az új oktatási törvény alkalmazásának áttekintése céljából szervezett munkamegbeszélést 

Kolozsváron az RMDSZ. A tanácskozáson, amelyen első alkalommal vett részt valamennyi 

nemzeti kisebbségi tanfelügyelő, jelen volt Markó Béla kisebbségi oktatásért felelős 

miniszterelnök-helyettes, Daniel Funeriu tanügyminiszter, valamint Király András 

államtitkár is. 

 

Szülők és gyerekek egyaránt ragaszkodnak a Kraszna utcai óvodához 
2012. január 20. – Szabadság, Krónika 

Huszonegy magyar kisgyermek tölti mindennapjait abban a zilahi óvodában, amely a helyi 

tanács január 4-én született határozatának értelmében a jövő tanévtől a vegyes tannyelvű 

Simion Barnuţiu Általános Iskola fennhatósága alá fog tartozni.  

 

Harminc helyi szervezetet alapított az EMNP 
2012. január 20. – Szabadság 

Harminc települési szervezetet alapított eddig az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNT), amely 

február végén tartja Csíkszeredában alakuló kongresszusát. Az új párt február közepén 

tizenkét megyei szervezetet alapít. 

 

Băsescu tovább „reformálna” 
2012. január 20. – Balogh Levente – Krónika 

Ha a politikai feltételek teljesülnek, szeretnénk megvalósítani az ország közigazgatási 

átszervezését – jelentette ki Traian Băsescu államfő a külföldi diplomatákkal tartott 

találkozón. 
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http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/68808
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/68785
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Kelemen: nem kell reform 
2012. január 20. – Krónika 

Idén már nincs szükség újabb reformok elindítására, mivel már nincs idő kemény 

reformokra, amelyek nincsenek előkészítve és megmagyarázva – jelentette ki Kolozsvárott 

az RMDSZ elnökségének ülését követően Kelemen Hunor. 

 

Időközi választást sürget az EMNP 
2012. január 20. – Krónika 

Több aktuálpolitikai kérdést, például az egészségügyi reform ürügyén kialakult belpolitikai 

helyzetet, az újra a köztudatba hozott etnikai arányosság elvének témáját, illetve az 

európai polgári kezdeményezés adta lehetőségek kihasználását tűzte napirendre 

nagyváradi sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

megbízott elnöke és Zatykó Gyula régióelnök. 

 
Budapest megálló törölve 
2012. január 19. – Heti válasz 

Magyarország évtizedekig Marosvásárhelyről pótolta nyugatra távozó orvosait. Az 

erdélyiek azonban már nem állnak meg Budapesten, az egyetlen határon túli magyar 

orvosegyetemen pedig óriási a feszültség. Az egyetem szenátus továbbra is szembeszegül a 

tanügyi törvénnyel és nem hajlandó elismerni az önálló magyar tagozat létezését. 1980 óta 

a MOGYE magyar végzőseinek harmada az anyaországba települt át,  a 2003-ban 

végzetteknek pedig 97 százaléka „emigrált”. Azonban az orvosmigrációnak semmi köze 

nincs a magyar tagozat ügyéhez – jelentette ki a cikkben megkérdezett Nagy Örs, a 

MOGYE rektorhelyettese. 

 

Újra a magyar helységnévtáblák hiányára figyelmeztetnek 
2012. január 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom ismét a magyar helységnévtáblák hiányára hívta fel a 

figyelmet. Csütörtökön a szervezet nyílt levelet intézett az országos és a négy érintett 

kerület közútkezelő vállalataihoz, valamint az alacsonyabb rangú utak kezelőjeként 

jegyzett települések polgármestereihez. 

 

Juhász László a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom kezdeményezéséről 
2012. január 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

„A legmesszebbmenőkig támogatjuk a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom 

kezdeményezését, melynek során rávilágítanak azokra a lehetőségekre és kötelmekre, 

melyek a kisebbségi nyelvhasználati törvényből erednek. Követendőnek és fontosnak 

tartjuk a civil szféra ilyen szerepvállalását” - hangsúlyozza Juhász László, a Szlovák 

Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségi Főosztályának vezetője. 
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http://www.bumm.sk/64317/ujra-a-magyar-helysegnevtablak-hianyara-figyelmeztetnek.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/19/juhasz-laszlo-a-ketnyelvu-del-szlovakia-mozgalom-kezdemenyezeserol
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Egyelőre még nem tudjuk meg a népszámlálás eredményeit 
2012. január 19. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma 

A 2011 májusában tartott népszámlálás előzetes adatait az elmúlt év végére várták, a 

Szlovák Statisztikai Hivatal azonban elhalasztotta az adatok közlését. Valószínűleg a 

márciusi választásokig sem tudjuk meg, hogy pontosan hány magyar él a Felvidéken. A 

népszámlálási adatok közlése tekintetében egyetlen mérvadó és kötelező határidő létezik 

csak, az Európai Unió országainak ezt legkésőbb 2014 márciusáig kell megtenniük 

 

Sme: a Híd, az MKP és a Gorilla 
2012. január 19. – bumm.sk 

A SME liberális napilap kommentárja szerint a Gorilla-akták azt mondják el, amit Bugár 

Béla erős gazdasági lobbijáról akkor beszéltek, mikor leváltották a Híd jelenlegi elnökét az 

MKP éléről. Peter Morvay szerint „Bugár – és a nagyrészt az ő mítoszára felépített Híd 

párt – számára nincs rosszabb annál, hogy ezt az ügyet újra előrángassák, és lerombolják 

vele a sok munkával felépített imidzsét“. 

 

Balogh: politikai döntésre lesz szükség 
2012. január 20. – Új Szó 

Kizárólag politikai döntés oldhatja meg a kettős állampolgársággal kapcsolatos szlovák–

magyar vitát, véli Balogh Csaba. Magyarország pozsonyi nagykövete az Új Szónak adott 

interjúban elmondta, mivel a magyar és a szlovák állampolgársági törvény is 

alátámasztható európai példákkal, jogi technikákkal aligha érhető el áttörés a kérdésben. 

 

Pásztor: szélsőségesekkel nem! 

2012. január 19. – MTI, Vajdaság Ma, Szabad Újság 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kijelentette, pártja nem lép koalícióra 

szélsőséges nézeteket valló pártokkal. Elvetette annak lehetőségét, hogy a választásokon a 

Magyar Fordulat koalícióval közösen lépjenek fel, miután a koalíció legalább két tagja 

szélsőséges nézeteket vall. 

 

Törvényszövegek magyarul 
2012. január 19. – Vajdaság Ma 

A Szekeres László Alapítvány és a szerb parlament között, a VMSZ parlamenti 

képviselőinek közbenjárására 2011 végén létrejött együttműködés célja, hogy a 

folytatódjon a szerb törvények magyar nyelvre történő fordítása. E folyamat első 

eredménye az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény. 

2012. első felében várhatóan további tíz törvény fordítása készül el. 
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http://www.bumm.sk/64315/egyelore-meg-nem-tudjuk-meg-a-nepszamlalas-eredmenyeit.html
http://www.bumm.sk/64301/sme-a-hid-az-mkp-es-a-gorilla.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4683/Pasztor-szelsosegesekkel-nem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12832/Torvenyszovegek-magyarul.html
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Falunévtáblákat avattak Ungtarnócon és Sislócon 
2012. január 19. – Kárpátalja 

Január 15-én kétnyelvű falunévtáblát avattak a közös tanácshoz tartózó Ungtarnócon és 

Sislócon. A történelmi címereket és a községek első írásos említésének dátumát is 

tartalmazó táblákat a KMKSZ adományozta a két Ungvárhoz közeli községnek. 

 

Akár már három hónap múlva költözhetnek az aknaszlatinaiak? 
2012. január 19. – Kárpátalja 

Az aknaszlatinai bányaomlások által fenyegetett településrész nagyrészt magyar ajkú 

lakosságát az Aknaszlatinától mintegy 40 kilométernyire található, teljesen ukrán-ruszin 

lakosságú huszti járási Talaborfaluba költöztetnék. A megye kormányzója szerint már 

megépültek az utak, az iskola, az óvoda, a lakóházak, folynak a belsőépítészeti munkák. 

Jövőre halasztották a népszámlálást 
2012. január 19. – Kárpátalja 

Az országos népszámlálásra 2013-ban kerül sor, addig pedig 2012-ben Harkiv megyében 

gyakorolnak majd – közölte Szerhij Tihipko kormányfőhelyettes. Szavai szerint a 

népszámlálást még három évvel ezelőtt kellett volna megtartani. „2012-ben csak egy adott 

régióban fogunk népszámlálást tartani, amely lényegében megfelel Ukrajna társadalmi 

összetételének, hogy tesztelést folytassunk. 

 
A szlovén köztársasági elnök a magyar alkotmányról 
2012. január 17. – MTI 

A több országban élesen bírált magyar alaptörvény Danilo Türk szerint nem csorbítja a 

kisebbségek jogait. Az új magyar alkotmánynak a magyarországi szlovén nemzeti 

kisebbségre gyakorolt hatásáról cserélt eszmét Danilo Türk szlovén államfő kedden 

Ljubljanában e közösség képviselőivel; Türk szerint az új alaptörvény lehetővé teszi a 

szlovén kisebbség további fejlődését. 

Cseh vélemény Magyarországról 
2012. január 20. – Felvidék.ma 

A csehországi "Népújság" (Lidové noviny) terjedelmes és pozitív kritikát közölt 

Magyarországról, arról az országról, amelynek  keresztény gyökerekhez való ragaszkodása 

miatt kell szembesülnie Európa baloldali aktivistáival. Isten, áld meg a magyart! - Ha ez, 

az új magyar alkotmány preambulumába foglalt kérés meghallgatást nyer, akkor teljesen 

mindegy, hogy Magyarország új alkotmányos irányáról mit gondolnak az Európai Unió 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-20/falunevtablakat-avattak-ungtarnocon-es-sislocon.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-20/akar-mar-harom-honap-mulva-koltozhetnek-az-aknaszlatinaiak.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-20/jovore-halasztottak-a-nepszamlalast.php
:%20http:/www.hirado.hu/Hirek/2012/01/17/20/Kedvezoen_nyilatkozott_a_magyar_alaptorvenyrol_a_szloven_elnok.aspx?source=hirkereso
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/32028-cseh-velemeny-magyarorszagrol-az-orszagert-folyo-konfliktus-jelzi-az-eu-iranyvonalat
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kormányosai, a nemzetközi emberi jogi szervezetek, a „nyílt társadalomért” küzdő 

aktivisták vagy a közvélemény-formáló fősodratú média. 

 
Kedves Honfitársaink! 
2012. január 18. - erdély.ma  

Mi, kanadai, egységes nemzetben gondolkodó magyarok lélekben csatlakozunk a január 

21-én induló kormánypárti Békemenethez. Egyetértünk a Békemenet Magyarországért 

szervezőinek nyilatkozatával, azzal, hogy a haza függetlensége, felvirágoztatása, a 

keresztény alapokon nyugvó kormányzása mindennél fontosabb, mert csak így lehet a 

Szent Korona büszke országaként megmaradni Európában –fogalmazott közleményében  

Dancs Rózsa, a Kalejdoszkóp-Kaleidoscope újság főszerkesztője. 

 

„Hol lesznek legyalázóink?” 
2012. január 20. – Magyar Élet – Kaslik Péter 

A jelenlegi magyarellenes kampány az Amerikai Egyesült Államok háborús 

propagandájának alapelveire épül, véli Kaslik Péter a kanadai Magyar Élet hasábjain. 

Kanadában is hirtelen megjelent a magyarországi demokráciát féltő „ellenzék.” A szerző 

többoldalas írásában a magyarellenes kampány különböző elemeit is felsorolja, úgy mint a 

kormány kisebb vagy nagyobb, illetve vélt vagy valós hibáinak kihangsúlyozása, egy 

összefüggő érvrendszer, illetve elmarasztaló „mesevonal” kialakítása, vádló jellegű 

kulcsszavak vég nélküli ismétlése, vagy a véleményformáló intézmények bevonása. 
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http://erdely.ma/vilag.php?id=108738&cim=a_kanadai_magyarok_uzenete_a_budapesti_bekemenet_resztvevoihez
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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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