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Folytatódik a moldvai magyar oktatási program 
2012. január 31. – MTI, Echo TV, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Nemzet 

Folytatódik a moldvai csángó magyarok oktatási programja, a tanárok rendben megkapják 

a fizetésüket és a gyermekek is ugyanúgy részt vehetnek a magyar órákon mint eddig – 

jelentette ki Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Kiemelte: 

átmenetileg, az oktatási programot a jövőben működtető alapítvány létrejöttéig a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetség nyújt segítséget. 

 

Kegyelmet kértek a temerini fiúknak 
2012. január 31. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Szó 

A VMSZ elnöksége arra kéri Boris Tadic szerb elnököt, hogy kegyelmezzen meg azoknak a 

temerini magyar fiataloknak, akiket 2005-ben egy szerb férfi bántalmazásáért súlyos 

börtönbüntetésre ítéltek. A VMSZ elnökségének állásfoglalása szerint az államfő úgy tudná 

bizonyítani, hogy az igazságszolgáltatásban nincsenek kettős mércék, ha megkegyelmezne 

az öt elítélt temerini fiatalembernek, akiket a bíróság összesen 61 év börtönbüntetésre 

ítélt. 

 

Kettős állampolgár nem tölthet be közhivatali tisztséget Kárpátalján 
2012. január 31. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo 

Nem tölthetnek be közhivatali tisztséget a jövőben Ukrajnában olyan személyek, akik az 

ukrán mellett más állampolgársággal is rendelkeznek - közölte Vaszil Popadinec, 

Kárpátalja megye közigazgatási főosztályának vezetője. Közölte, hogy speciális bizottságot 

hoznak létre, amelynek feladata a kettős állampolgársággal rendelkező köztisztviselők 

kiszűrése lesz. 

 

A magyarság megosztott nemzet? 
2012. január 31. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint a nemzethez való viszony „vízválasztó" 

a magyar közéletben, ez választja el legerősebben a jobb- és a baloldalt; Kántor Zoltán a 

nemzetpolitikáról a Politikatörténeti Intézetben rendezett beszélgetésen arról is beszélt, 

hogy nem létezik mindenkinek elfogadható definíció a nemzetre. 

 

Csángóbotrány: miről szól a kormány nemzetpolitikája? 
2012. január 31. – Népszabadság Online 

A külhoni magyarok vagy eljátsszák a nekik Budapesten írt szerepeket, vagy kiírják őket a 

forgatókönyvből – a moldvai csángók körüli botrány ezt bizonyítja Törzsök Erika és 

Gémesi Ferenc szerint. 
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http://www.echotv.hu/belfold/folytatodik_a_moldvai_magyar_oktatasi_program.html
http://mno.hu/hatarontul/kegyelmet-kertek-a-temerini-fiuknak-1047619
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/31/17/Kettos_allampolgar_nem_tolthet_be_kozhivatali_tisztseget_Karpataljan.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/belfold/a-magyarsag-megosztott-nemzet-1047671
http://nol.hu/belfold/csangobotrany__mirol_szol_a_kormany_nemzetpolitikaja_
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RMDSZ: súlyos csapás a magyar kormány csángószövetségről szóló döntése 
2012. január 31. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó 

Súlyos csapás a romániai magyarság számára a magyar kormánynak az a döntése, amely 

szerint megvonják a Moldvai Csángómagyarok Szövetségétől az ottani magyar nyelvű 

oktatás koordinálásának és vezetésének feladatát – olvasható az RMDSZ közleményében. 

 

MCSMSZ vs. magyar kormány: eredménytől függetlenül a csángók vesztenek 
2012. január 31. – Sipos Zoltán – transindex.ro 

Sipos Zoltán szerint „a magyar oktatási programot működtető szervezet körüli 

hercehurcának egyértelműen a csángómagyar gyerekek, és a gyakran hihetetlenül nehéz 

körülmények között dolgozó magyartanárok a vesztesei”. A szerző szerint „egyértelmű, 

hogy a labda ismét a magyar kormánynál van”. 

 

Hegyeli: félreállítottak minket 
2012. február 1. – Új Magyar Szó 

„Az a szövetség, amelyik a semmiből felépítette a moldvai magyar oktatást, nem tudom, 

hogyan hagyhatott cserben bárkit is” – reagált az ÚMSZ-nek Hegyeli Attila, a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének ügyvivője a szervezetet érő magyarországi támadásokra. 

„A felszámolásunk mögött egészen bizonyosan politikai okok állnak. Gál András Levente, a 

hatékony kormányzás kormánybiztosa a legutóbbi találkozásunkkor kijelentette: nem 

vagyunk egyenlő partnerek, aki a pénzt adja, az diktál” – magyarázta Hegyeli. 

 

Intő kétezer csángóért 
2012. február 1. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „balsejtelmes a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

elnökségének lemondása. A magyar kormány nemzetpolitikai államtitkárságával kialakult 

vita akár odáig is elvezethet, hogy az évtizedeken át áhított, tizenkét éve megannyi akadály 

leküzdésével immár működő moldvai magyar nyelvű oktatás súlyos károkat szenved”. 

 

Újra terítéken a kisebbségi törvény 
2012. január 31. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

A kormány ismét kérni fogja a parlamenttől, hogy június végéig fogadják el a kisebbségi 

törvényt – derül ki a kormány törvényhozási prioritáslistájából. 
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http://erdely.ma/hatranyban.php?id=109647&cim=rmdsz_sulyos_csapas_a_magyar_kormany_csangoszovetsegrol_szolo_dontese
http://sipi.transindex.ro/?cikk=774
http://maszol.ro/tarsadalom/hegyeli_felreallitottak_minket_2012_02_01.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109641&cim=ujra_teriteken_a_kisebbsegi_torveny
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Tőkés: a Bihar megyei „RMDSZ-négyesfogat” eladná a nagyváradi Ady-
központot 
2012. január 31. – Krónika 

Eladásra kínálta a nagyváradi Ady-központot a Bihar megyei RMDSZ vezetése – állította 

kedden nem hivatalos forrásokra hivatkozva Tőkés László. Az EP-képviselő állítása szerint 

„a Bihar megyei RMDSZ négyesfogata” egy Forró Tamás nevű „kétes hírű üzletember” 

közvetítésével vált volna meg az Ady-központtól 75 millió forintért. Szabó Ödön, az 

RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke hazugságnak nevezte Tőkés 

értesüléseit. 

 

Kelemen: az RMDSZ készen áll a választásokra 
2012. január 31. – transindex.ro 

„Attól függetlenül, hogy külön vagy összevonva, júniusban vagy novemberben lesznek a 

választások, az RMDSZ erre fel van készülve. Mindenképpen egyeztetésre és párbeszédre 

lesz szükség az elkövetkező időszakban, mind a kormánypártokkal, mind pedig az 

ellenzékkel” – összegezett az RMDSZ elnöke. 

 

Tőkés: akadozik az egyházi átvilágítás folyamata 
2012. január 31. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Sajnálatos, hogy huszonkét évvel a Ceauşescu-diktatúra bukása után még mindig lassan 

halad az egyházi átvilágítás folyamata - mondta Tőkés László keddi, nagyváradi 

sajtótájékoztatóján. 

 

Borboly Csaba: autonóm közigazgatást kell megvalósítanunk 
2012. január 31. – Erdély Ma, Duna TV 

Borboly Csaba, Hargita megye RMDSZ-es tanácselnöke a Duna TV stúdiójában kifejtette: 

„én azt gondolom, hogy mi is otthon úgy kéne dolgozzunk, úgy kell építeni a kórházainkat, 

az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást, amit ma is meg lehet csinálni, hogy igazából 

autonóm módon önigazgatást valósítsunk meg”. 

 

A BBTE-re emigrálnak a magyar diákok? 
2012. január 31. – manna.ro 

Az RMDSZ oktatásért felelős főtitkár-helyettese, Magyari Tivadar, aki nyárig a BBTE 

rektor-helyetteseként dolgozott, elmondta, a beiskolázási helyek számát az alapképzésen a 

demográfiai visszaesés miatt nincs értelme tovább pumpálni, hiszen vannak olyan szakok, 

ahol az államilag támogatott helyek sem telnek be. Ha a magyarországi tanügyi reform 

arra ösztönözné az ottani fiatalokat, hogy például a kolozsvári BBTE-n tanuljanak tovább, 

az egyetem készen áll. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60043
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60043
http://itthon.transindex.ro/?hir=28124
http://itthon.transindex.ro/?hir=28122
http://erdely.ma/autonomia.php?id=109594&cim=borboly_csaba_autonom_kozigazgatast_kell_megvalositanunk_video
http://manna.ro/kozter/a-bbte-re-emigralnak-a-magyar-diakok-2012-01-31.html
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Lépéshátrányban a román jelöltekkel szemben? 
2012. január 31. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Még mindig nem egyezett meg az összes érintett abban, hogy Marosvásárhelyen egyetlen 

közös magyar polgármesterjelölt legyen, holott egyre kevesebb az idő a helyhatósági 

választásokig. A jelenlegi PDL-s polgármester, Dorin Florea, valamint az ellenzéki USL 

színeiben induló Cornel Brişcaru egyre erőteljesebben kampányol. 

 

Szabó: minimális fogyás 
2012. február 1. – Nagy Orsolya – Krónika 

Nem csökkent drasztikusan Bihar megye magyar lakosságának aránya – mondta el nem 

hivatalos értesülésekre hivatkozva Szabó Ödön, a megyei RMDSZ-szervezet ügyvezető 

elnöke. Tudomása szerint a 2011-es népszámlálás adatai alapján Bihar megyében 25,1 

százalék körüli a magyarság aránya, míg a legutóbbi cenzuson ez az arány 25,6 százalék 

volt. 

 

Szóbeli vagy írott Vass-paktum? 
2012. február 1. – Antal Erika – Új Magyar Szó 

Szabó Árpád, az RMDSZ Maros megyei ügyvezető elnöke szerint nincs veszélyben az a 

megegyezés, amelyet a szövetség és az EMNP kötött Vass Levente polgármester-jelölt 

közös támogatásáról. 

 

Magyar hívek pasztorációjáért felelős segédpüspököt neveztek ki 
2012. január 31. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

XVI. Benedek pápa pozsonyi segédpüspökké nevezte ki a 48 éves Haľko Józsefet, egyben 

megbízta az egyházmegyében élő magyar anyanyelvű hívek lelki gondozásával. 

 

Sólyom kitiltásának ügyét tárgyalja az Európai Bíróság 
2012. január 31. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A luxembourgi székhelyű Európai Bíróság szerdán tárgyalja azt a magyar-szlovák peres 

ügyet, amely Sólyom László 2009. augusztus 21-ére tervezett szlovákiai látogatásának 

szlovák részről történt meghiúsítása miatt keletkezett. 

 

Dél-Szlovákia felzárkóztatását szorgalmazza az MKP 
2012. január 31. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

Dél-Szlovákia gazdasági és infrastrukturális felzárkóztatását kiemelt feladatnak tartja a 

Magyar Koalíció Pártja (MKP), amely a márciusi választásokon vissza szeretne jutni a 

parlamentbe, hogy képviselhesse a dél-szlovákiaiak érdekeit - mondta az MTV Kárpát 

Expressz című műsorában Bárdos Gyula, az MKP országos tanácsának elnöke. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/lepeshatranyban-a-roman-jeloltekkel-szemben
http://maszol.ro/aktualis/szobeli_vagy_irott_vass_paktum_2012_02_01.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/31/magyar-hivek-pasztoraciojaert-felelos-segedpuspokot-neveztek-ki
http://www.bumm.sk/64746/solyom-kitiltasanak-ugyet-targyalja-az-europai-birosag.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120131144713/Del-Szlovakia-felzarkoztatasat-szorgalmazza-az-MKP.html
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Boldoghy az Alkotmánybíróság döntésére vár 
2012. január 31. – Új Szó Online 

Az Alkotmánybíróság döntésére vár a magyar állampolgárság felvétele miatt szlovák 

állampolgárságától megfosztott Boldoghy Olivér, aki továbbra is szlovák állampolgárnak 

tartja magát. Boldoghynak meggyőződése, hogy sokkal többen vették fel a magyar 

állampolgárságot, mint ahány esetről a hivatalok tudomást szereztek. 

 

A belügyminisztérium rugalmas bizonyítási gyakorlata 
2012. január 31. – Lancz Attila – Felvidék Ma 

Válaszolt a Belügyminisztérium a  Szlovákia Magyarok Kerekasztala szlovák 

állampolgársági törvénnyel kapcsolatos levelére. A levélből kiderül, hogy a szlovák 

állampolgárságról való önkéntes lemondás csak akkor jár a szlovák állampolgárság 

megszűnésével, ha az ilyen személy hiteles okirattal bizonyítja a külföldi állampolgárság 

megszerzését. 

 

Javulhatna a magyar kormány nemzetközi kommunikációja 

2012. január 31. – Tóth Gergely – Index 

A 2011-ben az év határon túli képviselőjének megválasztott Bauer Edittel készített interjút 

az Index. A választójog kapcsán elmondta, szerinte az „elsősorban azokat illeti meg, akik 

az adott tagállamban élnek”, ugyanakkor „a választójog az állampolgárság része, ezért nem 

lenne helyes megkülönböztetni elsőrangú és másodrangú állampolgárokat”. Hozzátette, 

Szlovákia is lehetővé teszi, hogy a külföldön élő szlovák állampolgárok is részt vegyenek a 

választásokon. 

 

Bethlen alap – idén is csúszhat a támogatás 
2012. február 1. – Veres István – Új Szó 

Az Új Szó szerint idén sem biztos, hogy a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési, és 

tanszertámogatásai még ebben az iskolaévben megérkeznek a szülők bankszámláira. 

 

Az anyanyelvi oktatás semmivel sem pótolható! 
2012. február 1. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Minden ötödik magyar szülő a szlovák iskolát választja, tehát döntésével figyelmen kívül 

hagyja gyermeke elemi érdekeit. Az idegen nyelvi közeg ugyanis károsan befolyásolhatja a 

gyermek fejlődését, s mindez tanulás- és viselkedészavart okozhat. Ez magyarázatot adhat 

arra, hogy a szlovák nyelvű iskolák magyar diákjainak csak mintegy 30 százaléka jut el az 

érettségiig. Az iskolaválasztás fontosságáról a Dunaszerdahelyi Pedagógiai–Pszichológiai 

Tanácsadó és Prevenciós Központ munkatársa Hencze Angelika beszélt a hetilapnak. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/31/boldoghy-az-alkotmanybirosag-dontesere-var
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/32180-a-belugyminiszterium-rugalmas-bizonyitasi-gyakorlata
http://index.hu/kulfold/ep/2012/01/31/beuer_edit_interju/
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/31/bethlen-alap-iden-is-csuszhat-a-tamogatas
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Nem kapnak kártérítést a délvidéki áldozatok családtagjai 
2012. január 31. – Duna TV, hirado.hu 

Az Európa Tanács határozatban ítélte el az 1945 utáni lakosságcseréket, a testület azonban 

nem támogatta, hogy Szerbia kártérítést is fizessen az 1944-1945-ös délvidéki mészárlások 

áldozatainak. Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselő elmondta: módosító javaslatával azt 

szerette volna elérni, hogy a szerb állam fizessen kártérítést a vérengzésben elhunyt 

áldozatok hozzátartozóinak. 

 

Ügyfélfogadás a szórványban  
2012. január 31. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A CMH nagybecskereki irodájában negyvenkilenc honosítási kérelmet vettek át a 

szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai. Gabona Ferenc irodavezető elmondta, a 

kihelyezett ügyfélfogadás nagy segítséget jelent azoknak, akik egészségügyi vagy egyéb 

okok miatt nehezebben jutnának el Szabadkára, Belgrádba vagy az anyaországba. 

 

Kamerával figyelik a Petőfi-szobrot és az Ungvári Városi Tanács épületét 
Ungváron  
2012. január 31. – Kárpátalja Ma 

Az utóbbi időben számos alkalommal rongálták meg a magyar költő és forradalmár 

emlékművét. Az Ungvári Városi Tanács úgy döntött, hogy felveszi a kesztyűt a 

vandalizmussal szemben, kamerákkal. A szükséges összeget a városi tanács és a Magyar 

Főkonzulátus teremtette elő. 

 

Gyávának nevezi Sóját a horvát sajtó 
2012. január 31. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Az úgynevezett kedvezményes szábori nyugdíjjal kapcsolatos botrány akkor robbant ki, 

amikor kiderült, hogy néhány képviselő a törvény várható eltörlése miatt hirtelen egy 

napra „nyugdíjba vonult”, majd ezt a jogosultságát befagyasztotta azért, hogy még mielőtt 

eltörölnék a törvényt, ők megszerezzék a nyugdíj-jogosultságot. Ezen honatyák között van 

Sója Dénes magyar kisebbségi parlamenti képviselő is. Az egyik országos napilap emiatt 

ezeket a képviselőket gyávának, kétszínűnek, megalkuvónak és elvtelennek titulálta. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/31/17/Nem_kapnak_karteritest_a_delvideki_aldozatok_csaladtagjai.aspx?source=hirkereso
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-01_Ugyfelfogadas_a_szorvanyban.xhtml
http://www.karpatalja.ma/kozelet/7409-kameraval-figyelik-a-petofi-szobrot-es-az-ungvari-varosi-tanacs-epuletet-ungvaron
http://www.karpatalja.ma/kozelet/7409-kameraval-figyelik-a-petofi-szobrot-es-az-ungvari-varosi-tanacs-epuletet-ungvaron
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1342-gyavanak-nevezi-sojat-a-horvat-sajto
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Magyar nyelvtanfolyam indul Cernán 
2012. január 31. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A szerémségi Cerna nevű községben néhány évtizeddel ezelőtt jóval több magyar élt, mint 

manapság. Ma az asszimiláció, a vegyes házasságok következtében kevesen beszélik a 

magyar nyelvet. A Cernai Járási Magyarok Egyesülete tagjai közül egyre többen fejezték ki 

egy magyar nyelvtanfolyam iránti igényüket, amit végül meghirdették, és amelyre több 

mint 20 személy jelentkezett. 

 

Kerekasztalnál az ausztriai magyarok 
2012. január 31. – Volksgruppen 

Bécsben január 20-án 23 ausztriai magyar egyesület megalakította az Ausztriai Magyar 

Szervezetek Kerekasztalát (AMSZK). Az AMSZK az ausztriai magyar egyesületek és 

szervezetek összefogó és érdekegyeztető fóruma, amelyen keresztül megvalósul a magyar 

közösség kollektív joga a képviselethez az identitás megőrzésében, a magyar nyelv 

ápolásában, az oktatás, az információ és a kultúra területén. 
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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  
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www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   
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