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Öten kaptak Csemadok életműdíjat a magyar kultúra napján 
2012. január 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Öten kapták meg a Csemadok szlovákiai magyar kulturális szervezet életműdíját vasárnap a 

magyar kultúra napja alkalmából Galántán rendezett országos emlékműsor keretében. Olyan 

személyiségek kaptak életműdíjat a szervezettől, akik nagyon sokat tettek a felvidéki magyar 

kultúráért és az ottani magyar közösség megmaradásáért – mondta az MTI-nek Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Egymást szidva emlékeznek a hideg napokra 

2012. január.23 - Magyar Hírlap 

A szerb egyház és a helyi önkormányzat közötti perlekedés jegyében emlékeznek ma 

Újvidéken a hetven évvel ezelőtti „hideg napokra”, a razziára. A második világháború 

alatt, 1942 januárjában a partizán fegyveresek elleni akciók során a magyar csendőrség és 

katonaság tagjai mintegy ezerháromszáz szerb, zsidó és más nemzetiségű lakost lőttek a 

jeges Dunába. A Szerb Pravoszláv Egyház és a demokraták vezette újvidéki önkormányzat 

azonban az idén sem tudott megállapodni a közös megemlékezésről.  

 

Gorilla akta - magyar szálak 

2011.január 20 - Szabad Újság 

A Gorilla-irat teljesen felverte a szlovákiai politikai élet állóvizeit. Folyamatosan derülnek 

ki újabb dolgok, az interneten bővül az elérhető információk mennyisége. A legutóbb az 

akta magyar vonatkozásait elemző írás látott napvilágot, amelynek forrása nem teljesen 

tisztázott. 

 

Átírná a táblarendeletet a Smer 

2012. január 23. – Veres István – Új Szó 

A márciusi parlamenti választásokat követően felálló új szlovák kormány legerősebb pártja 

várhatóan a Robert Fico vezette Smer lesz. Már most biztosra vehető, hogy a választások 

után felülvizsgálják majd az új kisebbségi helynévlistát tartalmazó kormányrendeletet. A 

smeres politikusok már korábban jelezték, hogy sem az államnyelvtörvény 2011-től 

hatályos „finomításával”, sem a tavaly nyáron elfogadott kisebbségi nyelvtörvénnyel nem 

értenek egyet. 

 

Eltörölnék a kollektív jogokat 

2012. január 21. – Új Szó 

Bekerülhet az alkotmányba, hogy Szlovákia nem ismeri el a kollektív kisebbségi jogokat, 

csupán az egyénieket. Pavol Hrušovský (KDH) házelnök ugyanis szeretné, ha a parlament 

január 31-én kezdődő ülésén az összes, korábban elhalasztott képviselői indítványt 

megvitatnák. Ezek között van a Smer 2011 nyarán beterjesztett alkotmánymódosító 

javaslata, melynek értelmében az alaptörvénybe iktatnák, hogy csak az egyéni jogokat 

ismerik el. 
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http://www.bumm.sk/64429/oten-kaptak-csemadok-eletmudijat-a-magyar-kultura-napjan.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/egymast_szidva_emlekeznek_a_hideg_napokra_.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/5050-gorilla-akta-magyar-szalak
http://ujszo.com/napilap/digitalia/2012/01/23/atirna-a-tablarendeletet-a-smer
http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2012/01/21/eltorolnek-a-kollektiv-jogokat
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MKN: A Palóc Társaság díjátadója 

2012. január 22. – Felvidék Ma 

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére 16. alkalommal hirdette meg esszéíró pályázatát a 

Palóc Társaság. Az ünnepélyes eredményhirdetésre Budapesten a Magyarság Háza Deák 

termében került sor. Az ünnepséget Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke nyitotta 

meg. Köszöntő beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. A pályázatra 

összesen 109 alkotás érkezett Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről. 

 
A KMAT azonnali összehívását szorgalmazza Tőkés László 
2012. január 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, mno.hu 

A Kárpát Medencei Autonómia Tanács (KMAT) azonnali összehívását kéri Tőkés László a 

testület tagszervezeteinek vezetőihez írt pénteki levelében. Tőkés a kisebbségek lakta 

régiók sajátos jogállásának kérdését igényelné az Európai Bizottságtól. 

 

Erdély 2020 – gazdasági tervet mutatott be az RMDSZ 

2012. január 20. – Krónika, Nyugati Jelen, transindex.ro 

Erdély 2020 címmel mutatta be az RMDSZ gazdaságélénkítő és fejlesztési tervét Kelemen 

Hunor szövetségi elnök és Winkler Gyula EP-képviselő, a program koordinátora pénteken, 

Kolozsváron. 

 

Kormányellenes tüntetések magyarellenes felhanggal Szatmárnémetiben 

2012. január 20. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

A lassan egy hete tartó, az egész országot behálózó tiltakozási megmozdulások 

Szatmárnémetibe is elértek: csütörtök délután az eddigi legnagyobb méretű tüntetésre 

került sor az Árpád utcában. Amint azt több erdélyi városban tapasztalható, a tiltakozások 

sajnos nem maradtak magyarellenes megnyilvánulások nélkül. 

 

Csak magyar felirat hirdeti a városházát Baróton 

2012. január 20. – Böjte Ferenc – Erdély Ma, Háromszék 

Nincs minden rendben a magyar nyelvű feliratokkal Baróton sem – vélte a Kovászna 

Megyei Kormányhivatal, amelyik már tavaly felszólítást küldött Nagy István 

polgármesternek, hogy a polgármesteri hivatal bejárata felett található Városháza – Barót 

feliratú táblát vagy távolítsa el, vagy helyezzen el hasonlót román nyelven is. 

 

Utcára erősít az LMP 

2012. január 20. – Parászka Boróka – manna.ro 

„Alapvetőnek érzem azt a problémát, hogy Magyarországon csak és kizárólag a jobboldal 

lehet nemzeti, mindenki, aki nem jobboldali, nemzetellenesként van számon tartva” – 

mondta Dorosz Dávid LMP-s parlamenti képviselő a manna.ro-nak adott interjúban. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32055-mkn-a-paloc-tarsasag-dijatadoja
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59708
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59711
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108798&cim=kormanyellenes_tuntetesek_magyarellenes_felhanggal_szatmarnemetiben
http://erdely.ma/kisregio.php?id=108786&cim=csak_magyar_felirat_hirdeti_a_varoshazat_baroton
http://manna.ro/kozter/utcara-erosit-az-lmp-2012-01-20.html
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Ki kell használni az anyanyelvű oktatás számára kínálkozó minden törvényes 

lehetőséget 

2012. január 20. – Nyugati Jelen 

„Az új oktatási törvény alkalmazásának késlekedése ellenére, alapvető célunk, hogy 

mostantól fogva a magyar nyelvű oktatás terén minél teljesebben éljünk a jogszabály által 

nyújtott lehetőségekkel, kihasználjunk minden olyan jogot, esélyt, amelyet ez a törvény 

biztosít számunkra, és ebben nagy szükség van a magyar pedagógusok és önkormányzati 

vezetők munkájára” – jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes. 

 

Román anyanyelvűek is igényelnek magyar állampolgárságot 

2012. január 20. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Közel egy éve nyitotta meg a háromszéki MPP az állampolgársági irodát, amelyet eddig 

négyezer sepsiszentgyörgyi keresett fel. A fiatal kérvényezők az állampolgárság előnyeit 

akarják kihasználni, de olyan eset is volt, hogy román anyanyelvűek igényelték a magyar 

állampolgárságot. 

 

Helyi szervezeteket fog létrehozni az EMNP 

2012. január 21. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt jövő hónap közepéig regionális szinten minimum negyven 

helyi szervezetet fog létrehozni – jelentette be nagyváradi sajtótájékoztatóján Zatykó 

Gyula, a párt partiumi régióelnöke, aki elmondta, eddig 17 helyi szervezetet sikerült 

megalapítani. 

 

El a kezekkel Magyarországtól! 

2012. január 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Mintegy százötven marosvásárhelyi érezte úgy, hogy ott kell lennie a budapesti 

Békemenettel egyidőben a marosvásárhelyi Petőfi-szobornál szervezett szolidaritási 

nagygyűlésen január 21-én, hogy a magyar nemzet egységéről és Magyarország kormánya 

melletti kiállásáról tegyen tanúbizonyságot. 

 

Gábor Áron-díjra javasolták a székely hokisokat 

2012. január 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Székelymagyar önazonosságuk nyílt megvallása és vállalása, példamutató erkölcsi tartásuk 

és sportolói magatartásuk által Románia székely jégkorongozóit a Székely Nemzeti Tanács 

Gábor Áron-díjára terjesztette fel Gyergyócsomafalva Székely Tanácsa. 

 

Mintegy kétszázan vettek részt Erdélyből a budapesti Békemeneten 

2012. január 22. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szervezésében közel kétszáz erdélyi magyar 

vett részt a budapesti Békemeneten – közölte vasárnap az EMNT sajtóirodája. 

 

Megtarthatja eredeti nevét a nagyszalontai főgimnázium 

2012. január 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/ki_kell_hasznalni_az_anyanyelvu_oktatasi_szamara_kinalkozo_minden_torvenyes_lehetoseget.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/ki_kell_hasznalni_az_anyanyelvu_oktatasi_szamara_kinalkozo_minden_torvenyes_lehetoseget.php
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/roman-anyanyelvuek-is-igenyelnek-magyar-allampolgarsagot
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108815&cim=helyi_szervezeteket_fog_letrehozni_az_emnp
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/el-a-kezekkel-magyarorszagtol
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/gabor-aron-dijra-javasoltak-a-szekely-hokisokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108894&cim=mintegy_ketszazan_vettek_reszt_erdelybol_a_budapesti_bekemeneten
http://erdely.ma/kultura.php?id=108884&cim=megtarthatja_eredeti_nevet_a_nagyszalontai_fogimnazium_video
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A névcserét a tanári kar kérte, mert a magyar osztályokat elköltöztették egy új önálló 

iskolába. A magyar diákoknak külön iskolát alapítottak, Arany János Iskolacsoport néven. 

 

Összevont választások? – Még jele sincs a magyar összefogásnak 

2012. január 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az idei összevont parlamenti és helyhatósági választásokon három magyar párt szállhat 

versenybe a voksokért, mindhárman az összefogás szükségességét hangsúlyozzák, közben 

készülnek a versenyre. 

 

A magyarság nagyon pontosan tudja, mi az érdeke 

2012. január 22. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ továbbra is magas, közel 80%-os támogatottsága egyértelműen azt mutatja, 

hogy az erdélyi magyarok nagyon pontosan látják, mi az érdekük, fontos számukra, hogy 

erős és egységes parlamenti képviseletük legyen, mert tudják: másképp a dolgok gyorsan 

megváltoznának ebben az országban – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az 

Erdélyi Magyar Televízió Többszemközt című műsorában. 
 

 
Újabb anyanyelvi oktatást népszerűsítő kampány 
2012. január 20. – bumm.sk, Új Szó 

Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás egy multimédiás projekttel kampányol az anyanyelvi 

oktatás mellett, melynek során magyar, szlovák, ruszin és roma nyelven szólítják meg a 

szülőket. „Azért tartottuk fontosnak, hogy szlovák nyelven is megjelenjenek az anyanyelvi 

oktatás fontosságáról szóló információk, hogy a többségi szlovákság is megértse ezen 

kérdés fontosságát” – mondta Cúth Csaba, a szervezet elnöke. 

 

SNS féle népszavazás március 10-én? 

2012. január 21. – TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Mintegy 415-420 ezer ember írta már alá eddig a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) petícióját, 

amellyel a nemzetiek népszavazás kiírását követelik arról, hogy Szlovákiában kizárólag a 

szlovák legyen a hivatalos nyelv. Ezt Ján Slota, az SNS elnöke közölte szombaton délután 

Zsolnán, ahol az elnökség megvitatta és elfogadta a párt választási programjának 

alapelveit. 

 

Slota: ha jönnének a magyar vadászok, két nap alatt végünk 

2012. január 21. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

A szlovák hadsereg olyannyira harcképtelen, hogy ha a magyar vadászok megjelennének 

itt a puskáikkal, „két nap alatt végünk lenne” - jelentette ki Ján Slota. Az SNS elnöke 

szerint Turócszentmárton polgármesterét, Andrej Hrnčiart defenesztrálni kellene azért, 

mert a Híd listáján indul a márciusi választásokon. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108878&cim=osszevont_valasztasok_meg_jele_sincs_a_magyar_osszefogasnak_video
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_magyarsag_nagyon_pontosan_tudja_mi_az_erdeke.php
http://www.bumm.sk/64356/ujabb-anyanyelvi-oktatast-nepszerusito-kampany.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/32047-sns-fele-nepszavazas-marcius-10-en
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/21/slota-ha-jonnenek-a-magyar-vadaszok-ket-nap-alatt-vegunk


 

 

 

 

 

 
6 

 

 

Egyelőre 17 gyereket írattak a szenci magyar alapiskolába 

2012. január 21. – Új Szó Online 

Az eddigi adatok szerint 17 elsős lesz ősztől a szenci magyar alapiskolában. Az előzetes 

információk alapján 13 gyermek beíratása volt várható, ám további négy gyermek szülei is 

a Szenci Molnár Albert Alapiskola mellett döntöttek. Az intézmény jelenlegi első 

évfolyamát 17-en látogatják, a másodikosok 16-an vannak. 

 

Útlezárásokkal tiltakozott a Jobbik a magyar-szlovák határon 

2012. január 21. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Kárpát Haza Őrei Mozgalom január 21-én félpályás útlezárásokat szervezett a szlovák 

határ átkelőin. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jobbik-szervezetei csatlakoztak az akcióhoz, 

így Bánréve, Tornanádaska, Tornyosnémeti és Sátoraljaújhely határátkelőin megszervezték 

az útlezárásokat. A szlovák állampolgársági törvény, a magyar állampolgárságot felvett 

magyarok hatósági üldözése és a máig érvényben lévő Benes-dekrétumok ellen tiltakoztak. 
 

 
Répás Zsuzsanna: Gyarapodás és összetartozás 

2012. január 20. – Tóth Lívia – Hét Nap, Felvidék Ma 

Beszélgetést közöl a vajdasági Hét Nap Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkárral, aki a nemzetpolitikai stratégia mellett szólt az erőteljes felvidéki 

asszimálcióról is, s üdvözölte a vajdasági kulturális autonómiát. 

 

Olajbányászból citeraoktató és művelődésszervező  

2012. január 22. - Gergely József – Magyar Szó 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Zentán 

megtartott központi ünnepségen sokéves művelődésszervezői, egyesületvezetői 

szerepvállalásáért plakettel tüntette ki az oromhegyesi Koncz Lázár citeraoktatót, aki 25 

éve a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület művészeti vezetője és elnöke. 
 

Bővül a szórványkollégium 

2012. január 22. – Magyar Szó 

Tornateremmel és szobákkal gyarapodik a muzslyai Emmausz fiúkollégium, amely az idén 

ünnepeli fennállásának 10. évfordulóját. A kollégiumban évről évre növekszik a diákok 

száma, Nagybecskereken feltöltődtek a magyar középiskolai tagozatok, az Emmausz pedig 

a bánáti szórványmagyarság egyik központja lett. 

 

Emlékülés és kiállítás Budapesten az újvidéki razzia hetvenedik évfordulójára 

2011.január 20. - Vajdaság.ma 

Konferenciával, kamara-kiállítással és emléktábla-avatással emlékezett ma a magyar 

csendőri és katonai alakulatok által elkövetett újvidéki vérengzés hetvenedik évfordulója 
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http://ujszo.com/online/regio/2012/01/21/egyelore-17-gyereket-irattak-a-szenci-magyar-alapiskolaba-a-jelentkezeseket-
http://www.hirek.sk/kulfold/20120121134703/Utlezarasokkal-tiltakozott-a-Jobbik-a-magyar-szlovak-hataron.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/32033-gyarapodas-es-osszetartozas
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-22_Olajbanyaszbol_citeraoktato_es_muvelodesszervezo.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-22_Bovul_a_szorvanykollegium.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4690/Orok-baratsagtol-a-nepbirosagig.html
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alkalmából a budapesti Holokauszt Emlékközpont. "Egy alapvetően oktalan vérontás 

története, közel négyezer áldozat tragédiája kerül ma napirendre" - szólt az úgynevezett 

"hideg napokról" Szita Szabolcs, az Emlékközpont ügyvezető igazgatója, idézve Bajcsy-

Zsilinszky Endrét is, aki "mérhetetlen gyalázatnak, gyáva, undorító, embertelen 

mészárlásnak" nevezte az 1942. január 20-a és 23-a között elkövetett csendőri és katonai 

akciót. 

Kultúrnemzet, nemzeti kultúra 
2012. január 20. – Horváth Sándor – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó szerzője szerint „a magyarság egységéhez nem feltétlenül szükséges, 

hogy mindannyiunk ugyanolyan útlevelet hordjon a szíve felett. A kultúrnemzetnek 

"dokument" nélkül is része vagyunk, s egyben letéteményesei, hordozói a nemzeti 

kultúrának. Hibásan gondolkodik az, aki azt hiszi, hogy a nemzeti összetartozást 

adminisztratív eszközökkel lehet megteremteni.” 

 

Magyar Kultúra Napja – 2012  

2012. január 20. – Fedák Anita – Kárpáti Igaz Szó 

Javuló könyvtárügy, visszaeső magyar oktatás. Dióhéjban így lehetne összefoglalni a 

kárpátaljai magyar kultúra jelenlegi helyzetét. Mindez a Magyar Kultúra Napja 

rendezvénysorozat egyikén, a beregszászi  magyar értelmiségi fórumon hangzott el. 

 

Nehéz kiheverni a narancsos ukránosítást 

2012. január 20. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke képviselte a kárpátaljai magyarságot az ukrán 

parlamentben megtartott kisebbségpolitikai meghallgatáson. Az „Etnopolitika Ukrajnában: 

eredmények és perspektívák” elnevezésű nyílt vitanapon a kisebbségi szervezetek képviselői 

és a téma szakértői egyetértettek abban, hogy egy európai értékrenden alapuló, világos irányt 

megszabó kisebbségpolitikai koncepcióra lenne szükség, valamint el kellene érni a papíron 

már elvben létező jogok jobb alkalmazását is. 

 

Ukrán hetilap: Kijev nem reagál kellő eréllyel a magyar lépésekre 

2012. január 22. – MTI, hvg.hu 

A kárpátaljai magyarság politikai törekvéseivel és az ukrán-magyar viszonnyal foglalkozó 

írást közölt a Zerkalo Nyegyeli című ukrán hetilap. A lap szerint Ukrajna nem reagál kellő 

eréllyel Magyarország határon túli magyarokat érintő lépéseire. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7849
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7840
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7831
http://hvg.hu/vilag/20120121_ukran_magyar_viszony#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_1_21
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Magyarország, kultúrája tükrében 
2012.01.21 – RTV Hidak 

Sajtótájékoztatót tartottak Ljubljanában, Magyarország szlovéniai nagykövetségén, ahol 

Maribori Európa Kulturális Fővárosának magyar vonatkozású programjait Nataša Kos, az 

intézmény programigazgató helyettese, és dr. Szent-Iványi István, magyar nagykövet 

ismertették. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3179
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