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Slota pártja rács mögé küldené azokat, akik részt vettek a budapesti Békemeneten 
2012. január 23. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Andrej Danko, az SNS első alelnöke szerint szomorú volt látni, hogy Orbán Viktor 

kormányfőt dunaszerdahelyi autóbuszokkal érkezett szlovákiaiak is támogatták. Elmondta, 

ha az SNS-es lenne a belügyminisizter, akkor a tüntetés szlovákiai résztvevői 48 órára 

előzetes letartóztatásba kerülnének, s azt vizsgálnák, nem követtek-e el hazaárulást. 

 

AZ MKP ma mutatja be választási programját 

2012. Január 24 - Felvidék.ma 

A komáromi Tiszti Pavilonban ma 17 órakor kezdődik a Magyar Koalíció Pártjának a 2012 

március 10-i előrehozott parlamenti választásokra készült programjának bemutatása.A 

programbemutató előtt az MKP politikusai mintegy ötven lakossági fórumon vettek részt. 

A "Beszéljük meg..." elnevezésű programalkotó rendezvénysorozaton a 

választópolgárokkal egyeztettek az őket leginkább foglalkoztató társadalmi problémákról, 

és az ott elhangzott észrevételek, javaslatok nagy része bekerült a választási programba. 

 

Beindult a jogsegélyszolgálat  

2012. január 24. – Kabók Erika – Magyar Szó 

Megkezdte működését a VMSZ jogsegélyszolgálata, amely a rehabilitálással, illetve a 

vagyon-visszaszármaztatással kapcsolatban nyújt jogi tanácsot az érdeklődőknek. 

Szabadkán, Zentán, Újvidéken, Nagybecskereken, Temerinben és Zomborban jogászok 

várják a kérelmezőket. A Vajdasági Magyar Szövetség a CMH irodákat kérte fel, hogy a 

jogsegélyszolgálat lebonyolításában segédkezzenek.  

 

Oktatás: teljes a bizonytalanság a nulladik év körül 

2012.január 24. - Krónika 

Egyelőre teljes káosz jellemzi az általános iskolai beiratkozásokat, mivel a 

tanügyminisztérium még nem hagyta jóvá a 2012/2013-as tanévre szóló beiskolázási 

tervet. A pedagógusokat és a szülőket egyaránt elbizonytalanította, hogy az új tanügyi 

törvény értelmében idén ősztől már az iskola-előkészítő óvodai csoportok is az iskolák 

keretében, úgynevezett nulladik osztályként indulnak.  

 

Elindította pozsonyi frekvenciáját a Pátria Rádió 

2012. január 24 - bumm.sk  

Közel egy éves csúszással elindította pozsonyi FM frekvenciáját a szlovák közrádió 

magyar adása. A rádió épületének tetejéről szórják az adást. Sokáig gondot jelentett a 

Pátria Rádió vétele Pozsonyban és környékén.  
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/23/slota-partja-racs-moge-kuldene-azokat-akik-reszt-vettek-a-budapesti-bekeme
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32079-az-mkp-bemutatja-valasztasi-programjat
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-24_Beindult_a_jogsegelyszolgalat
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59758
http://www.bumm.sk/64468/elinditotta-pozsonyi-frekvenciajat-a-patria-radio.html
http://www.rozhlas.sk/radio-patria
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Az RMDSZ ellen is tüntettek Marosvásárhelyen 

2012. január 23. – Krónika 

A kormány- és államfőellenes megmozdulások kezdete óta első ízben tüntettek kifejezetten 

az RMDSZ ellen Marosvásárhelyen, ahol a demonstrálók a szövetség székháza elé 

vonultak és kérték, hogy az RMDSZ lépjen ki a kormányból. 

 

RMDSZ: a dél-tiroli németek a romániai magyarság stratégiai partnerei 

2012. január 23. – transindex.ro, Erdély Ma, Erdély Tv, Nyugati Jelen 

A romániai magyar és a dél-tiroli német közösséget a történelmi előzmények és a 

közösségeik európai jövőjébe vetett hite köti össze, ezért az európai cselekvés terén 

egymás stratégiai partnerei - állapították meg Bolzanoban tartott találkozójukon Martha 

Stocker, a dél-tiroli Néppárt (SVP) alelnöke és Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi 

kapcsolatokért felelős titkára. 

 

Értesülés: Fidesz-közeli alapítvány venné meg a Háromszéket is; a főszerkesztő cáfol 

2012. január 23. – transindex.ro 

Több forrásból származó értesülések szerint több erdélyi magyar nyelvű sajtóorgánum 

felvásárlását követően a Határok Nélkül a Magyar Nyelvű Sajtóért Alapítvány a Kovászna 

megyei Háromszék napilapot is megvenné. 

 

Nem hagyta jóvá a MOGYE chartáját a tanügyminisztérium 

2012. január 23. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem hagyta jóvá az oktatásügyi minisztérium a MOGYE chartáját – jelentette be a 

Konzervatív Párt Maros megyei szervezetének első alelnöke, Silviu Morariu, aki egyben az 

intézmény tanácsának tagja. 

 

Hatévesek az iskolapadban: 1627 magyar ajkú kicsi kezd felkészítő osztályban 

2012. január 23. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Az új tanügyi törvény értelmében szeptembertől, azaz a 2012–2013-as tanévtől kezdődően 

a hat évet betöltött gyerekek – egy évvel az első osztályba való beíratás előtt – felkészítő 

osztályokban kezdik el az elemit. Maros megyében a 4374 hatéves közül 1627 magyar 

ajkú. 

 

Bölcs döntést várnak az MPP-től 

2012. január 23. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az EMNP marosvásárhelyi szervezete következetességre, a személyesen kifogásolt Vass 

Levente pedig bölcs döntésre kéri az MPP-t, hogy létrejöjjön az összefogás, hogy 

Marosvásárhelyen egyetlen, közös, magyar polgármesterjelölt induljon a választásokon. 

 

Marosvásárhely: elvileg közös, de pártfüggetlen jelöltet támogatna az MPP 

2012. január 23. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi MPP szerint ők mindvégig kitartottak és kitartanak a független, 

pártsemleges, mindenki által támogatható jelölt állításának gondolata mellett. László 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59749
http://itthon.transindex.ro/?hir=28042
http://itthon.transindex.ro/?hir=28051
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108974&cim=nem_hagyta_jova_a_mogye_chartajat_a_tanugyminiszterium
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/hatevesek-az-iskolapadban-1627-magyar-ajku-kicsi-kezd-felkeszito-osztalyban
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/polgarmesterjelolt-ugy-onmaganak-mond-ellent-az-mpp
http://itthon.transindex.ro/?hir=28053
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György megyei elnök közleményében Vass Leventét, az RMDSZ és az EMNP közös 

jelöltjét „pártkatonának” minősítette. 

 

Magyar–magyar vita az európai polgári kezdeményezés kapcsán 

2012. január 23. – Krónika, Erdély Ma 

Elfogadhatatlannak tartja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), hogy Tőkés László 

különutasnak nevezte a szervezetnek az autonómia tárgyában szorgalmazott európai 

állampolgári kezdeményezését. 

 

A püspökségé lesz az Orsolya-zárda 

2012. január 24. – Nagy Orsolya – Krónika 

A nagyváradi római katolikus püspökség tulajdonába kerül a nagyváradi Ady Endre 

Gimnázium épülete, miután ősztől megszűnik a Szent Orsolya-rendi nővérek váradi 

tevékenysége – mondta a Krónikának Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus 

Püspökség vikáriusa. 

 

RMDSZ-ellenes matricák az utcákon 

2012. január 24. – Szucher Ervin – Krónika 

RMDSZ-ellenes szöveget tartalmazó öntapadókkal telt meg a hétvégén Marosvásárhely 

belvárosa, de más városokban, például Nagyváradon is láthatók voltak a matricák. A piros-

sárga-kékre színezett tulipán alatt több olyan magyar nyelvű kérdés jelenik meg, melyre a 

szövetség csúcsvezetősége lenne hivatott válaszolni. 

 

Kevés magyar diák Szatmáron? 

2012. január 24. – Babos Krisztina – Krónika  

Mindkét magyar tannyelvű szatmárnémeti középiskolában indul a jövő tanévtől elemi 

tagozat annak ellenére, hogy ez egyes vélemények szerint azzal a veszéllyel jár, hogy nem 

lesz elég diák a vegyes tannyelvű általános iskolákban ahhoz, hogy megtarthassák a 

magyar osztályokat. 

 

Kivizsgálás folyik a nagyajtai Székelyföld-tábla ügyében 

2012. január 24. – Krónika 

Utólag nem változtathatja meg helyettesének az ő távollétében hozott döntéseit – szögezte 

le György Ervin. Kovászna megye prefektusa elmondta, amíg ő pihenőszabadságon volt, 

Valentin Ionascu alprefektus több önkormányzatot beperelt, helyi határozatokat támadott 

meg a bíróságon, ám ezen utólag nem lehet módosítani. 

 

Címeres zászló lesz Csíkmadarason 

2012. január 24. – Krónika 

Címeres magyar zászlót tűzet ki a korábbi piros-fehér-zöld lobogó helyett a csíkmadarasi 

községházára Bíró László polgármester, hogy elejét vegye a román hírtelevíziók 

támadásainak. 

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59766
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59762
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59760
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59761
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59764
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59763
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728 lakhely nélküli állampolgár kért borítékos szavazást 
2012. január 23. – TASR 

A péntek éjféli határidőig összesen 728 olyan szlovák állampolgár kérte a postai úton 

történő szavazás lehetőségét a számukra kijelölt, ligetfalui választási körzetben, akinek 

nincs állandó lakhelye Szlovákiában. 

 

Világi: a világ nem így működik 

2012. január 24. – Molnár Norbert, Mózes Szabolcs – Új Szó 

„Akik a Gorilla-dokumentumokat előállították, tudták, hogy feszültség van a Penta és a 

szlovákiai magyar gazdasági elit között” – mondta Világi Oszkár az Új Szónak. Világi, 

akinek nevét a magyar szereplők közül a legtöbbször említik a titkosszolgálati 

dokumentumok, úgy véli, az anyag nagy része kitaláció. Beszél arról is, hogy 2009-ben 

eszébe sem jutott szponzorálni a Híd pártot, mellyel szemben már megalakulásakor is 

megvoltak a fenntartásai. 

 

Madách tárlat nyílik Pozsonyban 

2012. január 24 - Szabad Újság 

A Szlovák Nemzeti Múzeum - Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (SZMKM) Madách 

Imre-kiállítással és további kísérőprogramokkal népszerűsíti a 189 évvel ezelőtt született 

írót: a Madách–Alsósztregova-Kass című tárlat kedden nyílik. A kiállítás az SZMKM 

székházában, a Brämer-kúriában tekinthető meg, a megnyitón részt vesz Rastilav Púdelka, 

a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója és Miroslav Cipár festőművész, 

könyvillusztrátor. 

 

Csáky: Megtisztulunk? 

2012. január 23- Szabad Újság: 

Csáky Pál, az MKP elnökségi tagja blog bejegyzésében a szlovákiai magyar politikai élet 

és szlovákiai magyar média torzulásaira mutat rá. 

 
Nemzeti nyugdíjat kap egy vajdasági karmester és egy hangszerkészítő is 

2012. január 23. – hirado.hu 

Hosszú idő után az idei évtől két magyar nemzetiségű alkotó is nemzeti nyugdíjat kap 

Szerbiában. A nemzet kultúrájához való hozzájárulásért a 43 kiemelt juttatásban részesített 

személy között van az újvidéki Toplák Imre karmester és a csókai Vrábel János népzenész, 

hangszerkészítő és zenepedagógus is. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/23/728-lakhely-nelkuli-allampolgar-kert-boritekos-szavazast
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/24/vilagi-a-vilag-nem-igy-mukodik
http://www.szabadujsag.com/kultura/63-kulturalis-hirek/5092-madach-tarlat-nyilik-pozsonyban
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/5076-csaky-megtisztultunk
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/23/12/Nemzeti_nyugdijat_kap_egy_vajdasagi_karmester_es_egy.aspx?source=hirkereso
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Josef Levi: a mai nap nem arról szólt, ami itt történt 

2012. január 23. – Jergic Julianna – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az újvidéki razzia 70. évfordulójára szervezett megemlékezésen a szerb pravoszláv egyház 

képviselői nem engedték a hivatalos vendégek közé Magyarország és Izrael belgrádi 

nagykövetét. A tiszteletbeli vendégek számára bekerített részen kívül maradtak a székváros 

elöljárói, továbbá Egeresi Sándor és Maja Sedlarević, a tartományi képviselőház elnöke és 

alelnöke is. 

 

Az MNT pályázata a kiemelt jelentőségű intézmények részére 

2012. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala ez év május 31-éig folyamatos pályázatot 

hirdet az általa kiemelt jelentőségűnek nyilvánított, társalapított illetve az olyan oktatási- és 

nevelési intézmények részére, amelyeknél az alapítói jogok átvétele kezdeményezve lett 

 

Növekedhet a kisebbségi rendőrök száma 

2012. január 24. – Magyar Szó 

Ivica Dačić szerb belügyminiszter szerint a rendőrség arra törekszik, hogy a kisebbségi 

közösségekhez tartozók minél nagyobb számban vegyenek részt a rendőrség munkájában. 

Ennek érdekében külön álláspályázatokat hirdetnek majd meg a Vajdaság területén található 

községekben. 

 

Főszerkesztőváltás a Pannon RTV-ben 

2012. január 24. – Tómó Margaréta – Magyar Szó 

Kozma Zoltán a Pannon Televízió, Orosz Ildikó pedig a Pannon Rádió megbízott 

főszerkesztője lett. A programigazgatói posztot Domány Dudás Diana látja el a jövőben, aki 

jelenleg Topolyán a Tájékoztatási Közvállalat igazgatója, a Magyar Nemzeti Tanács tagja. 

 

Bonyolult eljárásokkal állunk szemben 

2012. január 24. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

„Az a célunk, hogy minél több vajdasági magyar ember tudjon sikeresen élni a vagyon-

visszaszármaztatás és a rehabilitáció lehetőségével” – mondta Varga László, a VMSZ 

parlamenti képviselője a Magyar Szónak. Becslések szerint a vajdasági magyarság 2-3 

százaléka követeli majd vissza egykori vagyonát. 

 
Csökkentett költségvetési támogatás: a kultúregyesületek nadrágszíjhúzásra 

kényszerülnek 
2012. január 23. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 
A kisebbségi szervezetek, köztük a kultúregyesületek az év első három hónapjában 30%-kal 
csökkentett költségvetésből kénytelenek gazdálkodni. A hiányzó forrásokat különböző módon 
próbálják meg előteremteni.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12842/Josef-Levi-a-mai-nap-nem-arrol-szolt--ami-itt-tortent.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12841/Az-MNT-palyazata-a-kiemelt-jelentosegu-intezmenyek-reszere.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-24_Novekedhet_a_kisebbsegi_rendorok_szama.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-24_Foszerkesztovaltas_a_Pannon_RTV-ben.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-24_Bonyolult_eljarasokkal_allunk_szemben.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1321-csoekkentett-koeltsegvetesi-tamogatas-a-kulturegyesueletek-nadragszijhuzasra-kenyszeruelnek
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1321-csoekkentett-koeltsegvetesi-tamogatas-a-kulturegyesueletek-nadragszijhuzasra-kenyszeruelnek
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