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Népszámlálás Kolozsváron: gyanúsan sokan nem nevezték meg 
nemzetiségüket 
2012. január 26. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Kolozsváron 5018 személy (a lakosság 1,63 százaléka) nem fedte fel a nemzetiségi 

hovatartozását. Kiss Tamás szociológus, a nepszamlalas.ro szerkesztője a Szabadságnak 

úgy nyilatkozott, ez az arány azért is különös, mert Brassóban például a megkérdezettek 

alig 0,2-0,3 százaléka nem nyilatkozott nemzetiségéről. Kiss szerint mindez valószínűleg a 

népszámlálás során elkövetett csalások eredménye. 

 
Balassi Intézet konferencia 
2012. január 26. – Volksgruppen 

A Balassi Intézet pályázatot hirdet a nyugati diaszpórában működő hétvégi és délutáni 

iskolák tanárai számára a II. Hungarológiai és információtechnológiai konferencián való 

részvételre. A pályázat célja a külhoni magyar pedagógusok továbbképzése, szakmai 

párbeszédük elősegítése. A négynapos rendezvénynek a Balassi Intézet ad otthont. 

 

Antal Árpád: nehezebb bízni Pontában vagy Antonescuban, mint Bocban 
2012. január 26. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

Antal Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ vezetője szerint nehéz egy magyar számára 

jelenleg inkább Victor Pontában vagy Crin Antonescuban bízni, mint Emil Bocban vagy 

Traian Băsescuban, mert sem a PSD, sem a PNL nem tett gesztusokat a magyar közösség 

irányába. 

 

Hogyan döntött az Alkotmánybíróság? 
2012. január 26. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az Alkotmánybíróság tagjainak szavazása titkos volt, Puskás Bálint egykori szenátor, a 

testület RMDSZ által megbízott tagja nem árult el különösebb részleteket, de azt elmondta, 

hogy összevont választásokra jövő ősszel nem kerülhet sor, az önkormányzati 

választásokat meg kell tartani május végén, június elején. 

 

Magyar diákot magyar osztályba! 
2012. január 26. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A szülők és a nyolcadik osztályt végző magyar diákok segítségét kéri Illés Ildikó, Maros 

megye főtanfelügyelő-helyettese azért, hogy minden Maros megyei középiskolában 

beindíthassák a magyar tagozatot szeptembertől. „Arra kérem a szülőket, értsék meg, hogy 

mennyire fontos, hogy anyanyelven tanulhassanak a diákok, ezért kérem, hogy a magyar 

diákokat magyar középiskolás osztályokba írassák.” 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=16409
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16409
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/159950/
http://itthon.transindex.ro/?hir=28083
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109210&cim=hogyan_dontott_az_alkotmanybirosag
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/magyar-diakot-magyar-osztalyba
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Döntsünk közösen Marosvásárhelyen is! 
2012. január 26. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

„Nem a választók feje fölött akarunk dönteni, hanem megkérdezésükkel és 

meghallgatásukkal, velük közösen, az általuk felvázolt gondok, helyzetek és témák mentén 

akarunk politizálni” – ismertették a Néppárt képviselői Marosvásárhelyen a Döntsünk 

közösen! elnevezésű kérdőíves lakossági konzultációt. 

 

MOGYE: van charta, nincs charta? 
2012. január 26. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A MOGYE-n nagyban szervezik a vezetőségi választásokat, pedig az oktatásügyi 

minisztérium álláspontja egyértelmű: nincs hivatalos chartája az intézménynek, így az 

törvénytelenül működik. Közben a magyar diákszervezet is tiltakozik, nem vesznek részt a 

választásokon, ameddig az egyetem vezetősége nem hozza létre az önálló magyar 

tagozatot. 

 

Épülőben az Erdélyi Magyar Néppárt Háromszéken 
2012. január 26. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Háromszéken is alakul az Erdélyi Magyar Néppárt, a helyi vezetőket sajtótájékoztatón 

mutatták be, ahol célkitűzéseiket is ismertették. Emellett a Döntsünk közösen! elnevezésű, 

több száz ezer erdélyi magyart érintő projektről is beszámoltak. 

 

Egyetemisták is lesznek a BBTE vezetőségében 
2012. január 26. – Erdély Ma 

Hamarosan új vezetősége lesz a BBTE-nek, amelyben az egyetemi hallgatók jelentős 

mértékben képviseltetik magukat – mondta az Erdélyi Figyelőnek Talpas Botond, a 

KMDSZ elnöke. 

 

A Bozeni Európai Akadémia kutatóinak tartottak előadást az SZNT-sek 
2012. január 26. – Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége – Izsák Balázs elnök, Ferencz Csaba tájékoztatási 

alelnök, Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke és Dabis Attila az SZNT dél-

tiroli megbízottja – dél-tiroli látogatásának harmadik napján a Bozeni Európai Akadémia 

(EURAC) kutatóinak tartott előadást. 

 

Polgármesterjelöltet állít Udvarhelyen a Néppárt 
2012. január 26. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Saját polgármester-jelöltet indít és tanácsosi listát állít össze Székelyudvarhelyen az 

Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezete az önkormányzati választásokon – jelentette be 

az EMNP székelyudvarhelyi szervezetének elnöke, Zakariás Zoltán csütörtökön. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/dontsunk-kozosen-marosvasarhelyen-is
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/mogye-van-charta-nincs-charta
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/epuloben-az-erdelyi-magyar-neppart-haromszeken
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109258&cim=egyetemistak_is_lesznek_a_bbte_vezetosegeben_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109259&cim=a_bozeni_europai_akademia_kutatoinak_tartottak_eloadast_az_sznt_sek
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/polgarmesterjeloltet-indit-udvarhelyen-a-neppart
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Nem zárja ki az EMNP-vel az együttműködést Antal Árpád 
2012. január 26. – transindex.ro, Krónika 

Nem zárja ki az EMNP-vel a helyi együttműködés lehetőségét Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere. Nem kell meglepődni vagy megsértődni, ha az EMNP 

saját polgármester-jelöltet indít, fogalmazott Antal Árpád, de szerinte az összefogás sem 

zárható ki; „ha ők nem keresnek meg minket, mi keressük meg őket” – tette hozzá. 

 

A szatmáriak 77 százaléka bízik az RMDSZ-ben 
2012. január 26. – Erdély Ma, Krónika 

Közvélemény-kutatást végeztetett a szatmárnémeti RMDSZ a magyarság körében. A 

felmérésben megkérdezték, hogy az RMDSZ, vagy a Tőkés László politikájával értenek-e 

egyet inkább. A vizsgálat szerint 62 százalékban az RMDSZ nézeteit vallják, és csupán 4,2 

százalékban értenek egyet az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt nézeteivel. 

 

Felmentő ítéletre számítanak a sepsiszentgyörgyi Mikó-per vádlottjai 
2012. január 26. – Erdély Ma, MTI 

Felmentő ítéletre számítanak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének 

visszaszolgáltatása miatt bíróság elé állított vádlottak, miután a romániai buzaui bíróság 

helyt adott egy korábbi bírói határozatnak, amely a református egyház tulajdonának 

ismerte el az ingatlant. 

 

Ráhúzták a huzatot a hatalmával visszaélő rendőrségre 
2012. január 27. – Szabadság 

Nem habozott és jól tette: Tunyogi Béla Csaba hatósági megfélemlítés miatt egy évvel 

ezelőtt beperelte a Kolozs Megyei Rendőrfelügyelőséget, hétfőn pedig megnyerte a 

bírósági eljárást. A taxisofőrként dolgozó kolozsvári íjászoktatót 2010. december 1-jén 

bekísérte a rendőrség azért, mert jól látható piros-fehér-zöld színű céltáblahuzattal 

igyekezett edzést tartani az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban. 

 

Előrelépés a magyar misézés ügyében  
2012. január 27. – Krónika  

Történelmi jelentőségűnek nevezte Duma András, a Szeret–Klézse Alapítvány elnöke a 

jászvásári római katolikus püspökség képviselőivel a magyar nyelvű misézés kapcsán 

folytatott tanácskozást. A moldvai csángók történetében még nem került sor hasonlóra, 

mondta el a Krónikának az író. 

 

Restitúciós késés miatt perel a bihari közgyűlés 
2012. január 27. – Nagy Orsolya – Krónika 

Peres úton próbálja rávenni a Bihar Megyei Tanács az Országos Restitúciós Bizottságot, 

hogy döntést hozzon két nagyváradi ingatlan visszaszolgáltatási kérelméről. A jelenleg 

üresen álló épületeket a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség igényli vissza. 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=28085
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109260&cim=a_szatmariak_77_szazaleka_bizik_az_rmdsz_ben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109267&cim=felmento_iteletre_szamitanak_a_sepsiszentgyorgyi_miko_per_vadlottjai_audio
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PMainArticleScreen.vm/id/3225
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Borbély: nincs idő új választási törvényre 
2012. január 27. – Krónika  

Már nincs idő egy új választási törvény kidolgozására, még ha Traian Băsescu államfőnek 

igaza is van abban, hogy a jelenlegit módosítani kell – jelentette ki csütörtökön Borbély 

László környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politikai alelnöke. 

 

Parlament: még bármi jöhet 
2012. január 26. – Új Szó Online 

A jövő kedden kezdődő parlamenti ülésen kiderül, hogy parlament foglalkozik-e a 

kollektív kisebbségi jogok tagadásáról és az állampolgársági törvény módosításáról szóló 

indítványokkal. Marek Maďarič és Róbert Madej smeres képviselők az új magyar 

alkotmányra adandó válaszként azt javasolják, hogy a szlovák alkotmány mondja ki: az 

ország csak egyéni jogokat ismer el, kollektív kisebbségi jogokat nem. 

 

Halad a korral az MKP 
2012. január 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Immár mobiltelefonon is nyomon követhetők a Magyar Koalíció Pártjával (MKP) 

kapcsolatos információk. Az okostelefonokra készült mobilapplikáció célja, hogy 

megkönnyítse a kapcsolattartást a választópolgárokkal és modern formában nyújtson 

tájékoztatást a párttal kapcsolatos történésekről. 

 

Ismét válaszolt a Közútkezelőség a Kétnyelvű Délnek 
2012. január 26. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Válaszolt a Szlovák Közútkezelő Vállalat vezérigazgatója a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

aktivistáinak, akik pár hete a magyar helynévtáblák hiányára hívták fel a figyelmet. A 

vezérigazgató közli, hogy a Kétnyelvű Dél-Szlovákia levele nyomán belső felszólítást 

intézett a regionális útkarbantartók felé a hiányzó táblák pótlására. Továbbá, annak 

ellenére, hogy ez nem hatásköre, az alacsonyabb rendű utak karbantartóit is figyelmezteti a 

hiányosságokra. 

 

Párkányban járt a magyar nagykövet 
2012. január 27. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

Szerdán Párkányban járt Balogh Csaba magyar nagykövet. Elsőként Ján Oraveccel, a város 

polgármesterével találkozott. Közel két órás találkozáson vett részt az MKP és a Csemadok 

képviselőivel, majd egy órás megbeszélést tartott a Híd helyi vezetőségével is. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/26/parlament-meg-barmi-johet
http://www.hirek.sk/belfold/20120126210758/Halad-a-korral-az-MKP.html
http://www.bumm.sk/64596/ismet-valaszolt-a-kozutkezeloseg-a-ketnyelvu-delnek.html
http://ujszo.com/online/regio/2012/01/26/parkanyban-jart-a-magyar-nagykovet
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Ismét ellentmondott a zentai KKT az MNT-nek 
2012. január 26. – Pannon RTV 

Az oktatási és művelődési intézmények iskolaszéki, illetve igazgatóbizottsági tagjainak 

kinevezéséről döntöttek csütörtökön Zentán, a Községi Képviselő-testület rendkívüli 

ülésén. A Magyar Nemzeti Tanács 17-ből 17 pert nyert az önkormányzattal szemben. Ezért 

volt szükség az újabb ülésre. A KKT a 9 jelöltből 3-ra ismét nemet mondott. 

 

Loboghat a vajdasági magyarság zászlaja 
2012. január 26. – Pannon RTV 

Topolyán hamarosan a közintézményeken és a közvállalatokon is kifüggesztik a vajdasági 

magyarság zászlaját. A Községi Képviselő-testület ugyanis még tavaly év végén fogadta el 

a jelképekről és szimbólumokról szóló új határozatot. 

 

Szerbiának még fejlődnie kell 
2012. január 26. – Pannon RTV 

Az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása, a korrupció elleni küzdelem, a média 

függetlenségének növelése, valamint a nemzeti közösségek, elsősorban a romák 

helyzetének javítása terén kell fejlődést mutatnia Szerbiának – hangzott el az Európa 

Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris vitáján, Strasbourgban. Az emberi jogi, 

demokratikus és jogállamisági kötelezettségvállalások teljesítése terén azonban jelentős 

előrehaladást tanúsított az ország. 

 

A bácskai pravoszláv egyházmegye elnézést kér a magyar nagykövettől 
2012. január 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A bácskai pravoszláv egyházmegye hivatalosan is bocsánatot kért Magyarország szerbiai 

nagykövetétől, Nikowitz Oszkártól, amiért nem küldött neki hivatalos meghívót az 

újvidéki razzia 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre. A közlemény szerint 

a hiba protokolláris félreértés miatt történt. 

 

Járek: Kitépték a földből a magyarok keresztjét  
2012. január 26. – Vajdaság Ma 

Január 26-án, csütörtökön a temerini önkormányzatban járt Gliša Mihajlov, a Bački forum 

nevű civil szervezet elnöke, majd innen Járekra ment, hogy megtekintse az ottani 

emlékhelyet, ahol tavaly szeptemberben helyeztek el két keresztet a haláltáborban elhunyt 

hat és félezer német és magyar áldozat emlékére. A keresztek egyikét a közeli napokban 

ismeretlen tettesek kitépték a helyéről. 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12860/A-bacskai-pravoszlav-egyhazmegye-elnezest-ker-a-magyar-nagykovettol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12859/Jarek-Kiteptek-a-foldbol-a-magyarok-keresztjet-.html
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Maribori Magyar Tanszék három évtizede 

2012. január 26. – RTV Slovenija Hidak 

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 

fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. 
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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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