
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. január 31. 



 

 

 

 

 

 
2 

Lemondott a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének a vezetősége 
2012. január 30. – MTI, Echo TV, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

A magyarországi költségvetésből nyújtott támogatás rendszerének tervezett átszervezése 

miatt testületileg lemondott a Moldvai Magyar Oktatási Programot működtető Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) vezetősége. A lemondást rögzítő 

dokumentum szerint 2012. január elsejével lejárt a csángószövetség szerződése a Bethlen 

Gábor Alappal, és újabb szerződés hiányában a szövetség idei működése teljesen 

ellehetetlenült. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: az MCSMSZ cserbenhagyta a moldvai magyar 

közösségeket 
2012. január 30. – MTI, Erdély Ma 

A nemzetpolitikai államtitkárság megdöbbenéssel értesült a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetsége (MCSMSZ) hétfői közleményéről, illetve a szervezet vezetőségének 

lemondásáról. Az államtitkárság szerint az MCSMSZ vezetősége cserbenhagyta a moldvai 

magyar közösségeket, az oktatási programban részt vevő tanárokat és gyermekeket. 

 

A négyezredik érdeklődő honosítási mappáját is lezárták a nagybányai 

Demokrácia Központban 
2012. január 30. – Erdély Ma 

A héten a négyezredik érdeklődő honosítási iratcsomóját is lezárták az EMNT nagybányai 

Demokrácia Központjának munkatársai. Az iroda több mint egy éve nyújt segítséget a 

magyar állampolgárság könnyített megszerzéséhez szükséges iratok előkészítésében. 

 

Az Orbánnak írt Clinton-levél aggaszt amerikai magyarokat 
2012. január 30. - MTI, hvg.hu 

Több mint száz aláírással ellátott petíciót kíván eljuttatni Barack Obama amerikai 

elnöknek a Magyar Érdekszövetség (Hungarian Lobby). A petíció aláíróit aggasztja, hogy a 

Hillary Clinton által Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött levél beavatkozik a magyar 

belpolitikába. Hangsúlyozza, hogy a „magyaroknak joguk van eldönteni, hogyan akarják 

kialakítani intézményeiket és ez a struktúra összhangban áll az európai gyakorlattal.” 

 

Rákóczi Szövetség: Kárpát-medencei utazási lehetőség magyarországi 

középiskolásoknak március 15-én 
2012. január 31. – MTI 

Magyarországi középiskoláknak írt ki pályázatot a Rákóczi Szövetség, hogy március 15. 

alkalmából határon túli települések magyar középiskolájához látogathassanak 
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http://www.echotv.hu/kulfold/lemondott_a_moldvai_csangomagyarok_szovetsegenek_a_vezetosege.html
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=109547&cim=az_mcsmsz_cserbenhagyta_a_moldvai_magyar_kozossegeket
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=109547&cim=az_mcsmsz_cserbenhagyta_a_moldvai_magyar_kozossegeket
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109512&cim=a_negyezredik_erdeklodo_honositasi_mappajat_is_lezartak_a_nagybanyai_demokracia_kozpontban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109512&cim=a_negyezredik_erdeklodo_honositasi_mappajat_is_lezartak_a_nagybanyai_demokracia_kozpontban
http://hvg.hu/vilag/20120130_obama_amerikai_magyarok#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_1_30
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középiskolás csoportok. A program fő célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon 

ki a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok, illetve iskolák között. 

 

Újabb állampolgári eskütétel Záhonyban 
2012. január 31. - Kárpátalja Ma 

Újabb állampolgári eskütételt tartottak Záhonyban. Háda Imre a város polgármestere 

elmondta, hogy „Régóta várt pillanat ez nagyon sok határon túli magyar család életében, 

hiszen immár nem csak szívben és lélekben vallhatják magukat magyarnak, hanem 

hivatalos dokumentummal is igazolhatják, hogy a magyar nemzet részei.” 

 

Nem hozott döntést a koalíció az előrehozott választások kérdésében 
2012. január 30. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A hétfői koalíciós tárgyalásokat követően Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke leszögezte: 

„megvárjuk az Alkotmánybíróság részletes indoklását, majd annak tanulmányozása után 

beszélünk arról, hogy az idei választások kapcsán milyen döntéseket kell meghoznunk, 

mikor és milyen módon szervezhetők meg a választások Romániában”. 

 

Mintegy 17 millió lejt kap idén az RMDSZ kisebbségi szervezetként 
2012. január 30. – Krónika, manna.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ idén 17,17 millió lejt kap az összesen 79,2 millió lejes alapból. A romániai 

magyar kisebbségnek szánt költségvetési támogatások kezelője 2009 márciusától nem az 

addig ezt a szerepet betöltő Communitas Alapítvány, hanem az RMDSZ, amely azzal vált 

alkalmassá a pénz törvényes befogadására, hogy lemondott a parlamenti pártokat 

megillető költségvetési keretről, amely jelentősen kevesebb volt, mint a kisebbségeknek 

juttatott összeg. 

 

IMAS: abszolút többséget kapna az USL, mélyrepülésben a PDL 
2012. január 30. – Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

A Szociálliberális Unió (USL) a szavazatok 53,4 százalékát kapná, ha most hétvégén 

rendeznék a parlamenti választásokat, így az ellenzéki pártszövetség abszolút többséget 

szerezne a parlamentben – derül ki az IMAS közvélemény-kutató intézet hétfőn 

nyilvánosságra hozott felméréséből. Az RMDSZ a szavazatok 5,8 százalékára számíthatna. 

 

Tőkés László az EMEF összehívását kezdeményezné 
2012. január 30. – transindex.ro 

A romániai magyar közösség részére évente támogatást utal ki a kormány, amelyet jelenleg 

az RMDSZ kezel. A támogatás méltányos elosztása érdekében tárgyalást kezdeményezne a 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/7379-ujabb-allampolgari-eskutetel-zahonyban
http://itthon.transindex.ro/?hir=28107
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59995
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59996
http://itthon.transindex.ro/?hir=28105
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kormánnyal az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács - jelentette be szombaton Tőkés László, az 

EMNT elnöke. 

 

Marosvásárhelyi EMNP: Vass Levente nem csak az RMDSZ polgármester-

jelöltje 
2012. január 30. – transindex.ro 

„Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy dr. Benedek István miközben arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a marosvásárhelyi magyar polgármester-jelölés ügyében sok a 

diverziókeltés, addig pontatlan és elfogult megfogalmazással ő maga is diverziót kelt, 

amikor mondandójában Vass Leventét kizárólag az RMDSZ jelöltjének állítja be” - áll az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezete közleményében. 

 

Kihaltak az őslakosok Kolozsváron? 
2012. január 30. – manna.ro 

„Az idei népszámláláson kolozsvárinak számítanak a városban tanuló egyetemisták és az 

itt dolgozó, de máshonnan jövő munkások. Ha ők most sem számítanának, mennyi 

maradna a most már véglegesnek mondható 16,4 százalékos magyar számarányból?” – 

teszi fel a kérdést a manna.ro cikke. 

 

Hiányoznak, vagy helytelenek a magyar névtáblák Marosvásárhelyen 
2012. január 30. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Hiányoznak a magyar névtáblák Marosvásárhelyen, vagy tele vannak helyesírási hibákkal. 

Ezt mutatja az Erdély Tv híradója által végzett körkép. A nyelvijogok.ro portál információi 

szerint nem csak Hargita és Kovászna megyében, de Partiumban is lényegesen jobb a 

helyzet. 

 

Önálló székely diplomácia? 
2012. január 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az önálló székely diplomácia kezdetének nevezte az SZNT elnöke, Izsák Balázs az egyhetes 

dél-tiroli látogatást és eszmecserét, amelynek eredményeként az olaszországi, de 

többségében németek által lakott autonóm tartomány vezetősége erkölcsi és politikai 

támogatásáról biztosította Székelyföld autonómia-törekvését. 

 

Peráthelyezést kért a RMOGYKE ügyvédje 
2012. január 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhelyen nem biztosított a bírák pártatlansága az orvosi egyetem chartájának 

perében, túl sok az ügy etnikai és politikai vonatkozása – ezért peráthelyezést kért a 

felperes RMOGYKE-t képviselő ügyvéd. A perhez a felperes oldalán csatlakozott az EMNT, 

az EMNP és az MPP is. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28106
http://itthon.transindex.ro/?hir=28106
http://manna.ro/kozter/kihaltak-az-oslakosok-kolozsvaron-2012-01-30.html
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=109498&cim=hianyoznak_vagy_helytelenek_a_magyar_nevtablak_marosvasarhelyen_video
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/onallo-szekely-diplomacia
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nem-partatlanok-a-birak-a-mogye-charta-perben
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Tőkés László pert nyert rágalmazói ellen 
2012. január 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, hirado.hu 

Helyt adott Tőkés László keresetének a Bihar megyei törvényszék és kártérítésre kötelezte 

a Ghimpele de Bihor című újságot a Tőkés, angajatul Securităţii (Tőkés, a Szekuritáte 

alkalmazottja) című cikk miatt. 

 

RMDSZ-ellenes az EMNP felmérése? 
2012. január 30. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Az EMNP Döntsünk közösen! elnevezésű akcióját kritizálja Tischler Ferenc, a Háromszéki 

Területi RMDSZ ügyvezető elnöke, aki szerint a felmérés tele van ellentmondásokkal. 

Nemes Előd, az EMNP sepsiszentgyörgyi elnöke a Székelyhon.ro-nak elmondta: érzékeny 

témákat is érint ez a szórólap, ami az emberek véleményére kérdez rá. 

 

Vásárhely: nem lesz koalíció? 
2012. január 31. – Krónika 

Nem ír alá koalíciós megállapodást és nem fogadja el az előválasztások lehetőségét az 

RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a polgármesterjelölt ügyében. Kali István, az EMNP 

marosvásárhelyi alelnöke ellenben úgy véli, akkor van koalíció, ha létezik egy papírra 

vetett szerződés. Az MPP előválasztásokat akar. 

 

Boldoghy Olivér: fegyverszünet van 
2012. január 30. – hirek.sk 

Boldoghy Olivér a hirek.sk hírportálnak elmondta, december végén letelt az 

állampolgárságának elvételétől számított 90 nap, amely idő alatt tartózkodási engedély 

nélkül, törvényesen tartózkodhatott Szlovákia területén. „„December 21-től az itt 

tartózkodásomat be kellett volna jelentenem a hatóságoknak, de ezt nem tettem meg, mert 

nem tartom magam sem turistának sem idegennek” – mondta Boldoghy. 

 

Bocsánatkérés lesz, a büntető eljárás folytatódik 
2012. január 30. – hirek.sk 

A kormányhivatallal folytatott megbeszélés alapján az igazságügyi minisztérium a 

kormány szerdai ülésén beterjeszti a Malina Hedvig megkövetésére irányuló határozat-

tervezetet a bocsánatkérő közlemény szövegével és a felhatalmazási javaslattal együtt.  

 

Dzurindáékon csattan a Gorilla-botrány 
2012. január 30. – bumm.sk 

A Mikuláš Dzurinda vezette SDKÚ-hoz köti a korrupciós ügyeket az emberek legnagyobb 

része. Szlovákiai magyar vonalon főként a Híd érintett a Gorilla-dossziéban, a Focus 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/tokes-laszlo-pert-nyert-ragalmazoi-ellen
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60000
http://www.hirek.sk/belfold/20120130165928/Boldoghy-Oliver-fegyverszunet-van.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120130150654/Bocsanatkeres-lesz-a-bunteto-eljaras-folytatodik.html
http://www.bumm.sk/64700/dzurindaekon-csattan-a-gorilla-botrany.html
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közvélemény-kutatása szerint Bugár Béláékat nem gyanúsítják korrupcióval a választók. 

Mind a Híd, mind az MKP esetében csupán a megkérdezettek 0,4 százalék véli úgy, hogy a 

párt korrupcióval hozható összefüggésbe. 

 

Év végén, és jövőre lesznek ismertek a népszámlálási adatok 
2012. január 30. – SITA, Új Szó Online 

Idén év végén, és jövő év elején várható a népszámlálási adatok eredményének 

nyilvánosságra hozatala. A hivatal eredetileg úgy gondolta, bizonyos eredményeket már 

2011 végén közzétehet, azonban a statisztikai hivatal szóvivője szerint a soha nem látott 

mértékű ellenkampány ezt meghiúsította. 

 

Diákok, na mit csináljunk? - képzés középsulisoknak 
2012. január 30. – bumm.sk 

Kedden kezdődik és péntekig tart a DiNaMit névre elkeresztelt program, melynek célja, 

hogy a szlovákiai magyar középiskolák diákönkormányzatai minél hatékonyabban 

működjenek. A lévai járásbeli Paláston, az Ivánka Kastélyban kerül sor a rendezvényre. 

 

Már készülnek a népszavazásra 
2012. január 31. – Ando Krisztina – Csallóköz 

A csallóközi Gúta és a mátyusföldi Pered lakosai márciusban nem csak a parlament 

összetételéről, hanem községük történelmi nevének visszavételéről is dönthetnek. A 

Csallóköz c. hetilap annak járt utána, hogyan állnak a népszavazás előkészületei. 

 

Korhecz Tamás elhatárolódott Rácz Szabó László MNT-tag kijelentésétől 
2012. január 30. – Vajdaság Ma 

Elítéli az MNT elnöke Rácz Szabó László pénteken elhangzott szavait. „Éppen ma a 

holokausztra emlékezünk és a holokauszt is rossz törvények alapján millió ember halt 

meg, hát ez is egy rossz törvény (megjegyzés: mármint a Nemzeti tanácsokról szóló 

törvény), ami ellen, amennyire lehet, szembe kell szállni.” Mint az MNT elnöke a testület 

nevében szeretnék erélyesen elhatárolódni ettől a kegyeletsértő és megbotránkoztató 

kijelentéstől, párhuzamtól – mondta Korhecz. 

 

Kollektív rehabilitáció 
2012. január 30. – Jergic Julianna – Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma Varga László VMSZ-s képviselőt kérdezte az induló jogsegélyszolgálatról. A 

képviselő szerint többezres érdeklődésre lehet számítani, és sokan igénybe veszik majd a 

jogsegélyszolgálatot is. 
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A századik foglalkozás 
2012. január 30. – Magyar Szó 

A magyar oktatás megmaradását szolgálja a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület 

Hétvégi Óvodája, amely csaknem két évtizede a katolikus plébánia hittantermében fogadja 

a legkisebbeket. Hézagpótló szerepe van, mert a Béga menti városban már csak egy állami 

magyar óvodai csoport maradt. A nagyobbakat felkészítik az iskolára, a kisebbekkel pedig 

a magyar nyelvet próbálják megszerettetni, mert járnak ide olyan gyerekek is, akik a 

közelebbi, szerb óvodába járatnak. 

 

Bálozás a Petőfi-szoborért 
2012. január 30. – Magyar Szó 

A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szombaton első alkalommal tartottak polgármesteri 

bált. A szórakozás mellett egy nemes cél is vezérelte a szervezőket: a kultúrkör és a város 

vezetőinek régi álma egy Petőfi-szobor felállítása, ahol méltó módon lehetne emlékezni az 

1848-as szabadságharcra és forradalomra. Az est folyamán összegyűjtött önkéntes 

adományokat a szoborra fordítják a szervezők. 

 

Parázs vita a beszámolóról 
2012. január 31. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Az MNT XVII. rendes ülésén döntést hozott a Magyar Szó Közvállalat, valamint a Hét Nap 

Közvállalat alapító jogainak átvételéről szóló határozatok módosításáról, illetve Titel 

község általános iskoláinak hálózatára vonatkozó véleménynyilvánításról. A napirendi 

pontok közé három sürgősségi indítvány is bekerült, amelyek közül a legparázslóbb vitát 

az MNT Közigazgatási Hivatalának 2011. évi munkájára vonatkozó beszámoló váltotta ki. 

 

Ukrán politológus: Magyarország nyomást gyakorol Ukrajnára autonómia-

ügyben 
2012. január 30. – MTI 

Volodimir Feszenko ukrán politológus szerint Magyarország azon követelése, hogy 

hozzanak létre magyar autonómiát az „ukrán Kárpátalján”, ellentmond Ukrajna 

államszerkezetének. 

 

Ülésezett a kisebbségi önkormányzat 
2012. január 30. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Rijeka város Magyar Kisebbségi Önkormányzata megtartotta első ülését, ahol a 2012. évi 

tevékenységi tervről tanácskoztak, és döntés született arról, hogy segíteni fogják az 
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egyszerűsített honosítási eljárás lebonyolítását. Más határon túli kisebbségekkel is 

szeretnék felvenni a kapcsolatot, tapasztalatcsere céljából. 

 

Nem lesz Grazban kéttannyelvű osztály 
2012. január 30. – Volksgruppen 

„Az elmúlt két évben igyekeztünk Grácban kéttannyelvű német-magyar osztályt indítani. 

Sajnos megfelelő hely hiányában ez a törekvésünk nem valósulhat meg” – írja 

közleményében a Bilingual Graz Egyesület. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/160060/
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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/

