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Másfél év alatt 23-an jelentették be, hogy magyar állampolgárok lettek 

2012. január 29. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Január 20-ig összesen 206-an vesztették el állampolgársá gukat Szlovákiában az 

állampolgársági ellentörvény miatt. Közülük 103 személy cseh, 24 német, 23 magyar, 22 

pedig osztrák állampolgárságot vett fel. A szlovák belügyminisztérium saját maga nem 

vizsgálódik, ki vett fel más állampolgárságot. 

 

Borbély: az RMDSZ előrehozott választásokban gondolkodik 

2012. január 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

„A jelenlegi, megváltozott társadalmi-politikai helyzetben és az Alkotmánybíróság döntése 

után komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy nem lenne-e jobb előrehozott parlamenti 

választásokat tartani” – jelentette ki Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke ezzel 

megerősítette Markó Béla miniszterelnök-helyettes korábbi nyilatkozatát, miszerint az 

elmúlt hetekben felerősödött társadalmi elégedetlenségek miatt a szövetség részéről 

támogatható lenne egy ilyen elképzelés. 

 

Kelemen Hunor: nincs RMDSZ – döntés az előrehozott választásokról 

2012. január 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Új Magyar Szó, Krónika 

RMDSZ-szinten nincs döntés az előrehozott választásokról – nyilatkozta Kelemen Hunor. 

A szövetségi elnök hozzátette: egy ilyen kérdésben kormánykoalíciós döntés szükséges. 

 

A kitelepítésekről fogadott el határozatot az Európa Tanács 

2012. január 27. – MTI, bumm.sk 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén állásfoglalást fogadtak el az emberek erőszakos 

áttelepítésének témájában, és emlékeztetettek arra a már 2006-ban megfogalmazott 

igényre, hogy teremtsék meg az erőszakos áttelepítések és etnikai tisztogatások 

áldozatainak európai emlékközpontját. A vitában felszólaló Kalmár Ferenc András 

(KDNP) felhívta a figyelmet arra, hogy a XX. századi magyar történelem bőséggel szolgált 

szomorú példával az erőszakos áttelepítések tekintetében. 

 

Elvileg támogatja az előrehozott parlamenti választások lehetőségét Markó 

2012. január 27. – transindex.ro, Erdély Ma 

Elvileg támogatja az előrehozott parlamenti választások lehetőségét Markó Béla - ezt maga 

a miniszterelnök-helyettes jelentette ki az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) híradójában. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/29/masfel-ev-alatt-23-an-jelentettek-be-hogy-magyar-allampolgarok-lettek
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59954
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109448&cim=kelemen_hunor_nincs_rmdsz_dontes_az_elorehozott_valasztasokrol
http://www.bumm.sk/64631/a-kitelepitesekrol-fogadott-el-hatarozatot-az-europa-tanacs.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28094
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Marosvásárhely: a Bernády-névadásra vonatkozó határozat visszavonását 
kérik 

2012. január 27. – transindex.ro 

A Bernády György névadási határozat visszavonását kérte a marosvásárhelyi városi 

tanácstól a csütörtöki tanácsülésen Sebastian Pui PNL-s helyi tanácsos. Továbbá azt is 

kérte, hogy az iskolát Adrian Păunescu költőről nevezzék el. 

 

Kovászna megye: iskolatáska-programot kezdeményez az RMDSZ 

2012. január 27. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ háromszéki vezető testülete felkéri Kovászna Megye Tanácsát, hogy indítson el 

egy iskolatáska-programot, amelynek célja, hogy segítse a 2012–2013-ban iskolába induló 

diákok tanévkezdését. 

 

Ezernyi válasz érkezett az EMNP közösségi tanácskozási kezdeményezésére 

2012. január 27. – Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi magyarság gondjaira fókuszáló, az EMNP által kezdeményezett széles körű 

társadalmi értekezés első két napján a kiküldött kérdőívekből ezernél több példány 

érkezett vissza, még többen töltötték ki az elektronikus kérdőívet – olvasható a párt 

közleményében. 

 

Tamás Sándor tanácselnök: szükség van a magyar pártok összefogására 

2012. január 27. – Erdély Ma, Duna Tv 

Aki pártot épít, az konfrontációra készül, véli Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának 

elnöke, aki szerint szükség van a magyar pártok összefogására az idei parlamenti 

választásokon.  

 

Kötelező a magyar reklám Sepsiszentgyörgyön 

2012. január 27. – Demeter J. Ildikó – Erdély Ma, Háromszék 

Magyarul is kötelező reklámozni Sepsiszentgyörgyön: csütörtöki ülésén az önkormányzat 

rövid vita után jóváhagyta az erre vonatkozó határozatot. 

 

SZNT: egységes fellépést az uniós polgári kezdeményezésben! 

2012. január 27. – Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége bozeni látogatásának utolsó napján a Dél-Tiroli 

Néppárt (SVP) székhelyén találkozott Martha Stocker-el az SVP, valamint a FUEN 

alelnökével, Herbert Dorfmann-al, Dél-Tirol EP-képviselőjével és Günther Rautz-al az 

Európai Akadémia Kisebbségi Intézetének koordinátorával. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28093
http://itthon.transindex.ro/?hir=28093
http://itthon.transindex.ro/?hir=28095
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109331&cim=ezernyi_valasz_erkezett_az_emnp_kozossegi_tanacskozasi_kezdemenyezesere
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109329&cim=tamas_sandor_tanacselnok_szukseg_van_a_magyar_partok_osszefogasara_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=109292&cim=kotelezo_a_magyar_reklam_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/autonomia.php?id=109330&cim=sznt_egyseges_fellepest_az_unios_polgari_kezdemenyezesben
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EMNT: az RMDSZ politikája az erdélyi magyarság hitelét rontja 

2012. január 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Reggeli Újság, Új Magyar Szó 

Az erdélyi magyarság hitelét rontja az RMDSZ „megalkuvó és népnyomorító” politikája - 

állítja közleményében az EMNT Bihar megyei szervezete. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar 

megyei szervezetének ügyvezető elnöke úgy véli: a romániai magyarok sokkal bölcsebbek 

annál, minthogy hitelt adjanak az EMNT rágalmainak. 

 

Pert nyert a rohamrendőrökkel bekísért kolozsvári íjászoktató a rendőrséggel 
szemben 

2012. január 29. – Krónika 

Ötezer lejes kártérítés kifizetésére ítélte a bíróság a Kolozs megyei rendőrséget, amiért az 

2010. december elsején rohamrendőrökkel kísérte be Tunyogi Béla íjászmestert, mert az 

edzésre készülő férfinak a céltáblái piros, fehér és zöld színeket tartalmazó vászonba voltak 

csomagolva. 

 

Marosvásárhelyi magyar koalíciót sürget Tőkés László 

2012. január 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A romániai magyar politikai szervezetek koalíciós szerződését sürgette Tőkés László annak 

érdekében, hogy közös magyar polgármester-jelöltet indítsanak Marosvásárhelyen az idei 

önkormányzati választásokon. 

 

Verespatak: a bányanyitás mellett és ellene is tüntetnek 

2012. január 29. – Krónika, Új Magyar Szó 

Több százan tüntettek a hétvégén Bukarestben a Verespatakra tervezett bányanyitás ellen. 

Tüntetéseket szerveztek ugyanakkor Verespatakon is – itt a bánya mihamarabbi 

engedélyezését követelték. A Környezetvédelmi Minisztérium közleményében leszögezte: 

csak a legszigorúbb követelmények betartása mellett ajánlja a terv engedélyeztetését. 

 

Lesz-e parlamenti képviselőnk jövőre? 

2012. január 29. – Magyari Nándor László – manna.ro 

Magyari Nándor László az utóbbi időben napvilágot látott közvélemény-kutatások kapcsán 

megjegyzi: „A magyarországi politikai behatás, a „nemzeti” mozgósítás olyan 

forgatókönyvet vetít előre, amely az RMDSZ vetélytársaként fellépő romániai magyar 

pártok, az „ellenzéki” csoportosulásokat erősíti”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59957
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59953
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59953
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59956
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59955
http://manna.ro/velemeny/lesz-e-parlamenti-kepviselonk-jovore-2012-01-27.html


 

 

 

 

 

 
5 

Európai Polgári Kezdeményezés – Már az elején széthúznak a magyarok? 

2012. január 29. – Erdély Ma, kitekinto.hu 

A Kitekintő cikke szerint „messze vagyunk még attól, hogy egy magyar részről esetlegesen 

elindított polgári kezdeményezés sikerességét latolgassuk, egyet azonban már most 

leszögezhetünk: a magyar-magyar szembenállás már a kezdeteket megmérgezi, s Tőkés 

Lászlónak igaza lehet, hiszen a széthúzás elriaszthatja a potenciális szövetségeseket”. 

 

A hétvégén üléseztek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos vezető 

testületei 

2012. január 29. – Nyugati Jelen 

2012. január 27-én ülésezett az EMNT tavaly decemberben megválasztott új elnöksége. A 

2011-es évértékelő és az idei évre vonatkozó elképzelések, cselekvési tervek felvázolása 

után az elnökség részletesen áttekintette az EMNT területi szervezeteinek működését, a 

nemzeti ünnepek, a kiemelt fontosságú események megszervezését és a további teendőket. 

 

Beiskolázási kampány Hunyad megyében 

2012. január 29. – Nyugati Jelen, Krónika, Új Magyar Szó 

Egész napos szakmai találkozóval indult szombaton az RMDSZ beiskolázási kampánya 

Hunyad megyében. Az előkészítő lépések már megtörténtek, a pedagógusszövetséggel 

közösen beiskolázási kampányfelelősöket jelöltek ki minden olyan településen, ahol 

magyar oktatás zajlik. 

 

Nem lesz népszavazás, marad a Miercurea Ciuc 

2012. január 29. – D. Balázs Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Nem lesz Csíkszeredában népszavazás kiírva a „Miercurea Ciuc” közigazgatási egység 

hivatalos nevének „Csíkszereda” névre való megváltoztatása ügyében. Az erre vonatkozó 

határozattervezet megszavazásánál a városatyák egyöntetűen tartózkodtak. 

 

A kudarc olvasata 

2012. január 30. – Rostás Szabolcs – Krónika  

Rostás Szabolcs szerint „saját kormányzati teljesítményéről állítana ki elégtelen 

osztályzatot az RMDSZ, ha hirtelen élére állna  az előre hozott parlamenti választásokat 

követelők táborának”. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=109420&cim=europai_polgari_kezdemenyezes_mar_az_elejen_szethuznak_a_magyarok
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_hetvegen_uleseztek_az_erdelyi_magyar_nemzeti_tanacs_orszagos_vezeto_testuletei.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_hetvegen_uleseztek_az_erdelyi_magyar_nemzeti_tanacs_orszagos_vezeto_testuletei.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/beiskolazasi_kampany_hunyad_megyeben.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nem-lesz-nepszavazas-marad-a-miercurea-ciuc
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Saját jelölteket indít a néppárt 

2012. január 30. – Babos Krisztina – Krónika 

Szatmár megye valamennyi magyarlakta településén tervezi fiókszervezet létrehozását az 

EMNP. Gnándt Zoltán szatmárnémeti elnök kifejtette, nem tartják teljesen kizártnak, hogy 

együttműködjenek az RMDSZ-szel, de egyelőre úgy tervezik, hogy minden településen 

önálló polgármesterjelölttel és tanácsosi listával indulnak, beleértve Szatmárnémetit is.   

 

A lehetőség 

2012. január 30. – Ágoston Hugó – Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikke az előrehozott választások lehetősége kapcsán megjegyzi, ez 

„az RMDSZ belső ellenzéke számára, ha nem is matt, de fontos közbeékelt sakk: még 

kevesebb ideje marad megerősödni, kampányolni, élni a magyarországi politikai és anyagi 

támogatással”. 

 

A Katalin nevet fogja viselni a második felújított Ipoly-híd 

2012. január 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Katalin nevet fogja viselni a szlovákiai Szécsénykovácsi és a magyarországi Szécsény 

közti Ipoly-híd, amelyet a tervek szerint február 24-án adnak át a forgalomnak. A híd a 

Katalin nevet Molnár Katalinnak, az Ipoly Hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás tavaly 

elhunyt elnökének az emlékére kapja. 

 

Piacvezető lenne a Pátria a reggeli idősávban 

2012. január 28. – Veres István – Új Szó 

Piacvezető szeretne lenni a Pátria rádió a reggeli idősávban a szlovákiai magyarok között. 

Lovász Attila, az egyesített közmédiák (RTVS) nemzetiségi adásainak igazgatója elmondta, 

a zene rovására leginkább a közszolgálati jelleg erősödik majd, emellett több teret kap az 

irodalom és a magyarul beszélő romáknak is készül egy magazin. 

 

Szlovák politológus a Most-Híd programjáról: kevés az új gondolat 

2012. január 29. – hirek.sk, Új Szó 

A Híd választási programját az a dilemma jellemzi, hogy miként ne riasszák el a magyar 

választók, miközben igyekeznek megnyerni a szlovákot. Ján Baránek ezt az igyekezetet 

nem bírálja, mert Bugár Béla pártja ebben a tekintetben úttörő munkát végez. A 

politológus szerint a Híd választási programja kevés konkrét megoldási javaslatot 

tartalmaz, általánosságban fogalmaz. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=146339
http://www.bumm.sk/64629/a-katalin-nevet-fogja-viselni-a-masodik-felujitott-ipoly-hid.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/28/piacvezeto-lenne-a-patria-a-reggeli-idosavban
http://www.hirek.sk/belfold/20120129130943/Szlovak-politologus-a-Most-Hid-programjarol-keves-az-uj-gondolat.html
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A társnemzeti státust akarja elérni a magyarok számára az MKP 

2012. január 29. – Kossuth Rádió, Szabad Újság 

Pásztor István, a Magyar Koalíció Pártjának politikusa a társnemzeti státust akarja elérni 

Dévénytől Királyhelmecig a magyarok számára – nyilatkozta a Vasárnapi Újságnak. A 

Most-Híd szerinte nem tudta felvállalni a magyarság érdekképviseletét, a teljes jogú 

állampolgárság ügyét az MKP képviseli. 

 

Mennyire ismerjük egymást? – folytatódik a tévés vetélkedő 

2012. január 27. – Vajdaság Ma 

Idén is folytatódik a Mennyire ismerjük egymást? című tévés vetélkedő-sorozat, amelyet a 

Vajdasági RTV sugároz immár hetedik éve. Vetélkedő műsorról van szó, amelyben a 

résztvevő középiskolai diákok és a nézők a soknemzetiségű Vajdaságban élő népekről 

szerezhetnek bővebb ismereteket. 

 

Befejezetlen történelem 

2012. január 28. – Magyar Szó 

Képíró Sándor magyar csendőr százados életéről szóló könyvet mutatták be pénteken, a 

holokauszt nemzetközi emléknapján a Vajdasági Parlament képviselőinek klub 

helyiségében. Vladimir Todorović a Dilema Kepiro (Képíró-kétség) munkáját az újvidéki 

zsidó hitközség jelentette meg, a művet többek között a háborús bűnök kivizsgálását 

kezdeményező vád tagja és Milan Micić, a kultúráért és tájékoztatásért felelős tartományi 

titkárság segédje méltatta.  

 

Jogsegélyszolgálat a rehabilitálást és a kárpótlást kérelmezőknek 

2012. január 29. – Kabók Erika – Magyar Szó 

A CMH irodában azt a tanácsolják, hogy Csúrog, Zsablya és Mozsor elüldözött magyarjai a 

szabadkai irodához forduljanak, esetükben ugyanis az iroda teljes körű ügyintézést kínál 

fel. A jogszabály értelmében nemcsak magánszemélyek, hanem jogi személyek is 

átadhatnak rehabilitációs kérelmet. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a polgár egyetért vele, a 

CMH iroda is felvállalhatja a képviseletét. Az eljárás teljesen ingyenes.  

 

Se szerbül, se magyarul – még angolul sem 

2012. január 29. – Mihályi Katalin – Magyar Szó 

„A szabadkai magyar gyerekek, fiatalok nem tudnak szerbül. A szabadkai szerb, horvát 

gyerekek, fiatalok nem tudnak magyarul. No de, hogy angolul beszélgetnének egymással, 

mint ahogyan ezekben a napokban azt a szerb sajtóban olvashatjuk?! Szerintem az az 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/5182-a-tarsnemzeti-statust-akarja-elerni-a-magyarok-szamara-az-mkp-
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12863/Mennyire-ismerjuk-egymast-8211-folytatodik-a-teves-vetelkedo-.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-28_Befejezetlen_tortenelem.xhtml
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-01-29_Jogsegelyszolgalat_a_rehabilitalast_es_a_karpotlast.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-28_Se_szerbul_se_magyarul_meg_angolul_sem.xhtml
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alapvető és legnagyobb probléma, hogy egyáltalán nem beszélgetnek egymással. Sajnos.” – 

írja a Magyar Szó szerkesztője. 

 

Reflexió, avagy hogyan cseréljük el a tehenet egy lúdra 

2012. január 29. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

A Kárpáti Igaz Szó Támogatás helyett naptár című írásában azzal vádolta meg a KMKSZ 

Jótékonysági Alapítványt, hogy elutasította egy fertősalmási diák oktatási-nevelési 

pályázatát, akinek pedig járt volna a támogatás, megint másokét viszont megítélte, mert 

beléptek a KMKSZ-be. 

 

Kisebbségi ügyben vizsgálódott az ET 

2012. január 27. – Kárpáti Igaz szó 

Január 22–27 között Ukrajnában tartózkodott az Európa Tanács (ET) tanácsadó 

bizottságának delegációja, amely a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény 

végrehajtását vizsgálta. A nemzetiségi közösségek vezetőivel megtartott találkozóra 

Lembergben került sor. Szarvas Gábor, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség elnöke 

vázolta a szórványban élő magyarság helyzetét, problémáit. 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/7348-reflexio-avagy-hogyan-csereljuk-el-a-tehenet-egy-ludra
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7951
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

