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Alkotmányellenes az idei választások összevonása 

2012. január 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Nyugati Jelen, Új 

Magyar Szó, Szabadság 

Az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánította az alkotmánybíróság az idei önkormányzati 

és parlamenti választások összevonásáról szóló törvényt. A törvényt a Szociálliberális Unió 

(USL) támadta meg, miután a kormány 2011 végén felelősségvállalással fogadtatta el a 

jogszabályt, a parlament pedig elutasította az ellenzék bizalmatlansági indítványát. 

 

EMNP- és RMDSZ-reakciók az alkotmánybírósági döntésre 

2012. január 25. – Krónika 

A választások összevonását már korábban bíráló Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

megbízott elnöke, Toró T. Tibor kijelentette: számítottak az alkotmánybíróság döntésre, 

már amennyiben a testület valóban alkotmánybíróságként viselkedik, nem pedig politikai 

eszközként. Márton Árpád RMDSZ-képviselő szerint az ügynek többféle kimenetele is 

lehet. 

 

Rendeződhet a vereckei honfoglalási emlékmű jogállása  

2012. január 25. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma, MTI 

A KMKSZ kezdeményezése nyomán felvette a vereckei magyar honfoglalási emlékművet a 

helyi jelentőségű emlékművek jegyzékébe a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal 

kulturális főosztálya. A megyei főosztály egyúttal kezdeményezi az ukrán kulturális 

minisztériumnál és a nemzeti kulturális örökségvédelmi állami szolgálatnál, hogy vegyék 

fel a honfoglalási emlékművet az ukrajnai emlékművek állami jegyzékébe. 

 

Schmitt kitüntette a dékánhelyettest 

2012. január 25. – MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, Új Magyar Szó 

Schmitt Pál államfő a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetést adományozta Szabó 

Bélának, a MOGYE dékánhelyettesének. Szabó az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés 

elősegítéséért és annak jövőjéért folytatott tevékenysége elismeréseként kapta meg az 

érdemérmet. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az átadási 

ünnepségen kifejtette: az egyetem magyar oktatói már több mint egy éve küzdenek azért, 

hogy a hatályos román törvények betartásával megalakíthassák a magyar nyelvű tagozatot. 

 

 

 

 

 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59841
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59846
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-27/hivatalosan-is-emlekmu-a-vereckei-emlekmu.php
http://mno.hu/hatarontul/schmitt-kituntette-a-dekanhelyettest-1046184
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Termékleírás a magyaroknak is jár! 

2012. január 25. – MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, Új Magyar Szó 

Szerepeljenek magyar nyelvű feliratok is az élelmiszereken, vegyi árukon a határon túli 

magyar lakta területeken - ezt szorgalmazza Spaller Endre. A KDNP-s politikus elmondta, 

hogy Romániában, Szerbiában és Szlovákiában vizsgálták meg több multinacionális 

vállalat olyan termékét, amellyel Magyarországon is jelen van az adott cég. Vizsgálataik 

során azt tapasztalták, hogy nem mindegyikük írja rá a termékismertetőt magyarul az 

adott árucikkre. 

 

Ismét jelentkeztek az RMDSZ-ellenes „matricások” 

2012. január 25. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Közleményben magyarázták akciójuk indítékát azok a fiatalok, akik néhány nappal 

korábban RMDSZ-ellenes matricákat ragasztottak erdélyi városok belvárosában. A 

Szövetség jelezte: nem tudják komolyan venni az akciót. 

 

Mikó-ügy: várhatóan felmentik a három vádlottat 

2012. január 25. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Krónika, Új Magyar Szó 

Helyt adott a buzăui bíróság a Brassói Ítélőtábla 2006-ban hozott határozatának, 

amelyben a református egyház tulajdonának ismerte el a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégiumot és a hozzá tartozó összes ingatlant. 

 

Kelemen Hunor szerint meg kell várni az alkotmánybíróság részletes 
indoklását 

2012. január 25. – transindex.ro 

Az RMDSZ tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését, ám amíg nem látja ennek 

részletes indoklását, addig nem tudhatja, hogy a jogszabály mely pontjai 

alkotmányellenesek – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Markó: tiszteletben kell tartani az alkotmánybírósági döntést 

2012. január 25. – transindex.ro 

Nem láttam még az Alkotmánybíróság indoklását, de a döntést tiszteletben kell tartani, az 

kötelező érvényű - jelentette ki Markó Béla a helyhatósági és a parlamenti választások 

összevonásának ügyében hozott alkotmánybírósági döntés kapcsán. A miniszterelnök-

helyettes szerint a verdiktnek politikai következményei lesznek. 
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http://mno.hu/gazdasag/termekleiras-a-magyaroknak-is-jar-1046051
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59851
http://itthon.transindex.ro/?hir=28068
http://itthon.transindex.ro/?hir=28073
http://itthon.transindex.ro/?hir=28073
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Július 24-29. között lesz Tusványos, új főszervezővel 

2012. január 25. – transindex.ro, manna.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az UFF elnöke, Jakab Attila lesz idéntől a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

főszervezője - jelentette be a rendezvény korábbi főszervezője, Sándor Krisztina a Magyar 

Ifjúsági Tanács (MIT) szerdai, székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján. 

 

Magyar jogsértések a Kárpát-medencében 

2012. január 25. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A mai román állam hatalmi és törvényhozási apparátusának kifejezetten magyarellenes 

lépéseiről beszélt egy fórumon Toró T. Tibor, az EMNP megbízott elnöke.  

 

A jászvásári püspökség elismerte: a csángó a magyar nyelvhez tartozik 

2012. január 25. – Erdély Ma, Székely Hírmondó, transindex.ro 

Jászvásáron tárgyaltak moldvai civil szervezetek és a Jászvásári Római Katolikus 

Püspökség képviselői a magyar nyelv használatáról a moldvai templomokban. A tárgyalás 

során tisztázták, hogy a moldvai csángómagyarok nyelve a magyar nyelv része, s a 

továbbiakban ennek megfelelően kell mindkét félnek cselekednie. 

 

A MOGyE magyar diákjai nem állítanak magyar képviselőjelöltet 

2012. január 25. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A MOGyE magyar diákjai nem állítanak magyar képviselőjelöltet az egyetem 

vezetőségében történő februári választások alkalmával. Ezzel a döntésükkel tiltakozásukat 

szeretnék kifejezni az egyetem chartaja körül kialakult vitával kapcsolatosan. 

 

A „Minden magyar gyermek számít!” programról 

2012. január 25. – Erdély Ma 

„Minden magyar gyermek számít!” mottóval indít anyanyelven tanulást ösztönző 

kampányt az RMDSZ. A kampány során arra biztatják a magyar- és vegyes etnikumú 

családokat, hogy magyar osztályba írassák gyermekeiket. 

 

Kötelező feladat 

2012. január 26. – Benkő Levente – Krónika 

Az Alkotmánybíróság döntése kapcsán a Krónika vezércikke kifejti: „A taláros testület 

ítélete kimondottan magyar szempontból is hatásosnak mutatkozik. Hiszen a romániai 

magyar politikai porond mindhárom alakulata még a parlamenti választások előtt 

megmérkőzhet a helyhatóságin, kialakítva azokat az erőviszonyokat, amelyek ismeretében 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28070
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109148&cim=magyar_jogsertesek_a_karpat_medenceben_audio
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=109158&cim=a_jaszvasari_puspokseg_elismerte_a_csango_a_magyar_nyelvhez_tartozik
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109170&cim=a_mogye_magyar_diakjai_nem_allitanak_magyar_kepviselojeloltet_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109179&cim=a_minden_magyar_gyermek_szamit_programrol_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59888
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a leendő parlamenti választásokra s a parlamenti jelenlétre való tekintettel a szereplők 

leülni és megegyezni kötelesek”. 

 

MPP: szemtelen az RMDSZ 

2012. január 26. – Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint az RMDSZ nem dolgozhatja ki Erdély gazdasági 

stratégiáját a következő tíz évre, hiszen a szövetség kormányon levő politikusainak a 

jelenlegi gondok orvoslására sincs javaslatuk. 

 

Markó: sírni-nevetni, csak óvatosan 

2012. január 26. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szónak adott interjúban Markó Béla miniszterelnök-helyettes kifejti: „Ami 

az összefogást illeti, annál a kompromisszumnál, amelyet annakidején az utólag 

megalakult Erdélyi Magyar Néppárt vezetőivel megkötöttünk – vagyis helyeket, első helyet 

adni az RMDSZ listáján –, nem hiszem, hogy lehet kötni. A baj az, hogy erre a válasz az 

volt, hogy ezek az emberek lépten-nyomon belénk rúgtak, és amikor úgy látták, hogy 

kedvező szelek fújnak Magyarországról, létrehoztak egy új pártot”. 

 

BBTE: nem oldotta meg a gondokat az új törvény 

2012. január 26. – Sipos M. Zoltán – Új Magyar Szó, Krónika, Szabadság 

Kolozsvári BBTE magyar tagozatának oktatói szerint az lenne a méltányos, ha az új 

tanügyi törvény következtében létrejövő úgynevezett intézetek tartalmilag és minőségileg 

is egyenjogúak lennének a egyetem román tannyelvű vonalával. 

 

Bár fogytunk, de továbbra sem lehet megkerülni bennünket 

2012. január 26. – Szabadság 

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal által feldolgozott adatok szerint jelenleg 16 százalékra 

tehető a magyarság aránya Kolozsváron – tudta meg a Szabadság László Attilától, 

Kolozsvár alpolgármesterétől. 

 

Közel van az alkotmányos többséghez Fico 

2012. január 25. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Hat párt kerülne be a parlamentbe a Focus közvélemény-kutatása szerint. Robert Fico 

pártja, a Smer 42 százalékos eredményével megközelítené az alkotmányos többséget: 81 

mandátumhoz jutna a 150 fős törvényhozásban. A Híd 6,4 százalékot szerezne, az MKP a 

szavazatok 3,4 százalékával nem jutna be a parlamentbe. Fe
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59878
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3224;jsessionid=5BB811AF1AC218FDF412D713E0B00DB8
http://www.hirek.sk/belfold/20120125072806/Kozel-van-az-alkotmanyos-tobbseghez-Fico.html
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„Az anyanyelvi közeg a legtermészetesebb közeg!” 

2012. január 25. – Ando Krisztina – Szabad Újság 

„A magyar iskola a magyar, szlovák és az angol irodalmi nyelvet oktatja. Az Európai Unió 

háromnyelvű polgárt igényel. A magyar iskolában adott a háromnyelvű polgár oktatása, 

kiművelése. Ha a szlovák iskolát nézzük, ott két nyelvet oktatnak” – mondta Strédl Terézia 

pszichológus a Szabad Újság c. hetilapnak, megerősítve azt a tényt, hogy nem csorbul a 

gyermek esélye a felnőttkori érvényesülésre azzal, ha a szülei magyar általános iskola 

íratják. 

 

A hatalom árnyéka 

2012. január 25. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Tokár Géza elemzővel készült interjút közölt a Szabad Újság a Gorilla-ügyről, illetve a 

titkosszolgálati dokumentumok magyar vonatkozásairól. Az elemző szerint a botrány nem 

fogja érdemben befolyásolni a szlovákiai magyarok választási preferenciáit, de Bugár Béla 

pártjára veszélyt jelenthet, ha a szlovák sajtó foglalkozni kezd az aktákban megnevezett 

híd-párti politikusokkal, mert az a szlovák választóknak a Hídtól való elpártolásához 

vezethet. 

 

Hatékonyabb szlováknyelv-oktatást szorgalmaz a Híd 

2012. január 25. – TASR, Új Szó Online 

Javítaná a szlováknyelv-oktatás színvonalát a Híd a nemzetiségi iskolákban. Solymos 

László, a párt kampányfőnöke szerint a kisebbségek számára a szlovák idegen nyelv, éppen 

ezért ennek megfelelően kellene oktatni. Solymos szerint a kisebb óraszámban oktatott 

angol nyelvet elsajátítják a tanulók, a szlovákot viszont nem. 

 

Berényi: megoldásokat kínálunk Dél-Szlovákia felzárkózásához 

2012. január 25. – MTI, bumm.sk 

Berényi József MKP-elnök szerint a párt kedden este Komáromban bemutatott választási 

programja azért újszerű, mert a korábbi hasonló dokumentumoknál jóval erőteljesebb 

megoldásokat kínál Dél-Szlovákia felzárkózására az ország többi régiójához és a felvidéki 

magyarság megmaradásához. Az MTI-nek adott interjúban a pártelnök hangsúlyozta, hogy 

a program nem kerüli meg a tabutémákat: megtalálható benne a kisebbségi 

önkormányzatiság, az autonómia szükségessége is. 

 

MKP:a kompatibilitás programja 

2012. január 26. – Kocur László – Új Szó 

Az MKP és a Híd párharc végkimenetele egzisztenciális jelentőségű lehet a törvényhozás 

falain kívül maradó fél számára – áll az Új Szó kommentárjában. A szerző szerint az MKP 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/25/hatekonyabb-szlovaknyelv-oktatast-szorgalmaz-a-hid
http://www.bumm.sk/64537/berenyi-megoldasokat-kinalunk-del-szlovakia-felzarkozasahoz.html
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választási programját „írók ceruzáját mintha a magyarországi Nagy Testvér is fogta volna, 

a program „nemzeti konzultáció” alapján készült, a gazdasági, mezőgazdasági, 

vidékfejlesztési, oktatási részekben is nagyon erős rokonság mutatkozik a Fidesz 2010-es 

választási programjával”. 

 

Piszkos légyott 

2012. január 26. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

A Heti Válasz közöl egy hosszabb összefoglalót a Gorilla jelentéssel kapcsolatban. A 

lehallgatási botrányban felvidéki magyar politikusok is érintve vannak. A cikk szerint, 

ahogy a korrupció egyre mélyebbre ásta magát a politikai hatalomba, úgy lett Szlovákia 

külföldi megítélése egyre jobb és jobb.  

(A cikk teljes egészében a Heti Válasz 2012. január 26-i számában olvasható.) 

 

Idén mintegy 150 ezer kérelemre számítanak 

2012. január 25. – Pannon RTV 

Minden tizedik magyar állampolgársági kérelmet Szabadkán adják át. Az itteni 

konzulátuson naponta két eskütételt tartanak. Ez azt jelenti, hogy Szabadkán minden nap 

százan vállnak magyar állampolgárokká. A konzulátus 2012-ben is szervez nyílt napokat, 

hogy segítsék az idősek kérelmeinek átadását. 

 

Díszhely nélkül is őszinte a kegyeletadás 

2012. január 26. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Magyar Szó Nikowitz Oszkár belgrádi nagykövetet kérdezte a keddi „botrányos” újvidéki 

megemlékezés kapcsán. „Efraim Zuroff beszédével kapcsolatban súlyos kifogásaim voltak, 

amit szóvá is tettem neki az esemény után. Nem volt ízléses, hogy a 70 évvel ezelőtti 

magyar gyalázat kapcsán a mai magyar állapotokra tett teljesen megalapozatlan 

célzásokat” - fogalmazott Nikowitz Oszkár. 

 

Egy hagyatéki tárgyalás tanúságai 

2012. január 26. – Kocsis Árpád – Magyar Szó 

A magyar nyelvhasználat terén várható jogi változásokról tartott beszámolót Újvidéken, a 

Magyar Szó székházának negyedik emeleti tanácstermében a Mihajlo Pupin Villamossági 

Szakközépiskola diákjainak és az összesereglett érdeklődőknek Beretka Katinka, a Magyar 

Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-26_Diszhely_nelkul_is_oszinte_a_kegyeletadas
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-26_Egy_hagyateki_targyalas_tanusagai.xhtml
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Magyar választókörzetért folyamodik a KMKSZ 

2012. január 25. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy kérelemmel fordul 

az illetékes szervhez, Ukrajna Központi Választási Bizottságához annak érdekében, hogy 

hozzanak létre Kárpátalján magyar többségű egyéni választókörzetet a következő, október 

végén esedékes parlamenti választásokra. 

 

Az ügyészséghez fordul a KMKSZ az aranybányák miatt 

2012. január 25. – Kárpátalja 

Az ügyészséghez fordul a KMKSZ a beregszászi aranylelőhelyek felderítésére és feltárására 

december végén a Kárpátaljai Megyei Tanács által kiadott engedélyek miatt. 

 

3,44 %-kal nőtt Kárpátalja lakossága 2011-ben 

2012. január 25. – Kárpátinfo 

Romana Snicer, Kárpátalja megye egészségügyi főosztályvezetője elmondása szerint 2010-

ben a népességnövekedés Kárpátalján 3,01 %-os, 2011-ben pedig 3,44 %-os volt. 

 

Jobboldali kormánykilátások, várhatóan nemzetiségi támogatással 

2012. január 25. – Népújság 

Minden jel arra mutat, hogy a jobboldali pártok viszonylag erős kormánykoalíciót tudnak 

alkotni Janez Janša vezetésével. A Népújság információi szerint a kormány államtitkári 

szinten nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tisztviselőt is kinevezne, aki a két nemzetiségi 

parlamenti képviselővel és a nemzetiségi hivatallal karöltve hatékonyabban tudná 

érvényesíteni a kisebbségi érdekeket. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-27/magyar-valasztokorzetert-folyamodik-a-kmksz.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-01-27/az-ugyeszseghez-fordul-a-kmksz-az-aranybanyak-miatt.php
http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/01/25/344-kal-nott-karpatalja-lakossaga-2011-ben
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3518:jobboldali-kormanykilatasok-varhatoan-nemzetisegi-tamogatassal&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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 
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 
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www.mti.hu   
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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 
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www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 
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www.manna.ro   
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