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Sajnálkozását fejezte ki a kormány Malina Hedvig ügyében 
2012. február 1. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Sajtónyilatkozatban fejezte ki sajnálkozását Malina Hedvig ügye miatt a szlovák kormány. 

A közlemény szerint elképzelhető, Malina Hedvig esetében „bizonyos körülmények 

kétségeket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a panaszosnak az Emberi Jogok Európai 

Egyezményében rögzített jogai sérülhettek“. Ugyanakkor a szlovák főügyészségen tovább 

folyik a 2007 májusában indított vizsgálat az állítólagos hamis tanúzás ügyében, amelyben 

Malina Hedvig továbbra is gyanúsítottként szerepel. 

 

A vajdasági autonómia Brüsszelben 
2012. február 1. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A soknemzetiségű Vajdaságban nem elméleti vitákat folytatnak az autonómia 

mibenlétéről, hanem ténylegesen építik azt – hangsúlyozta Egeresi Sándor egy brüsszeli 

rendezvényen. A vajdasági parlament elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szerbiai 

tartományban a Magyar Nemzeti Tanács messzemenő önállósággal, valamint a szükséges 

anyagi támogatással is rendelkezik ahhoz, hogy saját maga szervezze a magyar közösség 

oktatási, kulturális, tájékoztatási és anyanyelv-használati ügyeit. 

 

Határtalanul Civil! - Cél a magyar-magyar együttműködés erősítése 
2012. február 1. – MTI, Felvidék Ma, Magyar Hírlap 

A magyar-magyar együttműködés civil szektorbeli erősítésének fontosságát hangsúlyozták 

a felszólalók a Határtalanul Civil! címmel rendezett tanácskozáson a Magyarság Házában. 

Latorcai Csaba, a közigazgatási tárca helyettes államtitkára elmondta, hogy a felállítandó a 

Nemzeti Együttműködési Alapon (NEA) belül öt szakmai kollégium jön majd létre, ezek 

egyike a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma lesz, melynek prioritása többek között a 

magyar-magyar együttműködés ösztönzése lesz. 

 

Kovács-Tőkés csörte az anyanyelvű felsőoktatásról 
2012. február 1. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

„Kifelejtette” a kisebbségi jogokat az Európai Parlamentben tett felsőoktatással 

kapcsolatos jelentéséből Tőkés László EP-képviselő – vádol Kovács Péter RMDSZ-főtitkár. 

Erre reagálva Tőkés sajtóirodája leszögezi: szó sincs kihagyásról, pusztán taktikai okokból 

az anyanyelvű oktatásra vonatkozó megfontolásokat módosító indítványként viszik be a 

végleges változatba. 
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http://mno.hu/eu/a-vajdasagi-autonomia-brusszelben-1048025
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/32208-hatartalanul-civil-cel-a-magyar-magyar-egyuttmukodes-erositese
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60092
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Lakatos Péter: hazudik Tőkés László 
2012. február 1. – Krónika 

Lakatos Péter szerint „hazugság” az a személyével kapcsolatos kijelentés, amelyet Tőkés 

László tett keddi sajtótájékoztatóján, miszerint „a Bihar megyei RMDSZ négyesfogata” – 

Kiss Sándor, Lakatos Péter, Biró Rozália, Szabó Ödön – eladta volna a nagyváradi Ady-

központot 75 millió forintért. 

 

Lesz magyar polgármestere Marosvásárhelynek? 
2012. február 1. – Erdély Ma, Duna Tv 

A magyar pártok közötti koalíciós szerződést sürget a marosvásárhelyi közös 

polgármesterjelölt támogatására Tőkés László. Marosvásárhely visszaszerzését jelképes 

ügynek tekinti a magyarság. Bár az erdélyi városok közül itt él a legtöbb magyar, most már 

a románság van többségben és 2000 óta román polgármester áll a város élén. 

 

Az írásos megegyezés okoz gondot Vass Levente jelölése kapcsán 
2012. február 1. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ szerint a helyi EMNP nem kereste meg őket a partneri viszony 

írásba foglalásáért, a néppártiak szerint a szövetség városi szervezetében nincs kivel 

tárgyalni. 

 

Dr. Vass Levente támogatását kérik a történelmi egyházak 
2012. február 1. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A történelmi egyházak marosvásárhelyi képviselői közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben 

az EMNT/EMNP és az RMDSZ közös marosvásárhelyi magyar polgármesterjelöltjének, dr. 

Vass Leventének a támogatását kérik a lakosságtól. Továbbá reményüket fejezték ki, hogy 

konkretizálódik az összefogás. 

 

Magyar tagozatvezető-választás a BBTE-n 
2012. február 1. – Erdély Ma, transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A február 1-i határidőre a magyar oktatók különböző csoportjai dr. Nagy László, fizikus, 

dr. Soós Anna, matematikus és dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató jelölését iktatták a 

Farkas utcában. A magyar oktatók közülük választják meg azokat, akiket a magyar tagozat 

számára fenntartott két rektorhelyettesi tisztségbe ajánlanak majd az egyetem új 

rektorának. 

 

Alkudj, és kushadj! 
2012. február 1. – Szigeti L. Péter – manna.ro  

A Manna publicistája az EMNP közösségi tanácskozása kapcsán megjegyzi, hogy az 

emberek „azt fogják gondolni, hogy már megint ugyanazt vagy az eddigiekhez nagyon 

hasonló portékát akar rájuk sózni egy újabb házaló: jól be fogják csapni az ajtót. És ennek 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60086
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109688&cim=lesz_magyar_polgarmestere_marosvasarhelynek_video
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16463
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/dr-vass-levente-tamogatasat-kerik-a-tortenelmi-egyhazak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109710&cim=magyar_tagozat_vezeto_valasztas_a_bbte_n
http://manna.ro/velemeny/alkudj-es-kushadj!-2012-02-01.html
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az lehet a nem mellékes következménye, hogy az EMNP „kikampányolja” maga alól a 

potenciális szavazókat, lejáratja magát azzal, hogy semmi újat nem tud”. 

 

Nemzeti büszkeségből fejlődés 
2012. február 2. – Bíró Blanka – Krónika 

Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke a Krónikának adott interjúban 

kifejtette: „azokban az európai autonóm régiókban, ahol erős a regionális identitástudat, 

jobban működik minden, és ennek előbb-utóbb gazdasági hatása is van, vagyis a nemzeti 

büszkeség gazdasági fejlődéssé alakítható”. 

 

A pedagógusszövetség révén biztosítják a csángómagyarokat oktatók 

fizetését 
2012. február 1. – Erdély Ma 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból származó információk szerint a Magyar 

Kormány a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét kérte fel, hogy egy négyhónapos 

átmeneti időszakra kössön munkaszerződést a csángómagyarok oktatásában iskolán kívül 

tevékenykedő személyekkel. A kormány ehhez a fedezetet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-

n keresztül fogja biztosítani. 

 

Tanári kiállás az MCSMSZ mellett  
2012. február 2. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Kiáll a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége lemondott vezetősége mellett a tanárok egy 

csoportja. A moldvai csángó magyar oktatási programban részt vevő, Kosteleken, 

Ferdinándújfaluban, Frumószán, Lábnyikon, Pokolpatakán és Bogdánfalván tanító 

pedagógusok közleményben biztosították támogatásukról a lemondott vezetőséget. 

 

Gergely István: mindenki helyettesíthető 
2012. február 2. – Krónika 

Már évek óta érzékelhető volt, hogy bajok vannak a moldvai csángó oktatási program körül 

– jelentette ki a Krónikának Gergely István, a Csángó Tanács tagja, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) csángóügyekért felelős biztosa, aki már a 90-es évek elején részt 

vett a Kárpátokon túli magyar oktatás beindításában. 

 

Érvénytelen a kisebbségi helységnévlista? 
2012. február 1. – hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) az alkotmánybíróságon támadná meg a decemberben 

kiadott kisebbségi helységnévtáblákról szóló kormányrendeletet. Rafael Rafaj alelnök 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109731&cim=a_pedagogusszovetseg_reven_biztositjak_a_csangomagyarokat_oktatok_fizeteset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109731&cim=a_pedagogusszovetseg_reven_biztositjak_a_csangomagyarokat_oktatok_fizeteset
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60097
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60097
http://www.hirek.sk/belfold/20120201132217/Ervenytelen-a-kisebbsegi-helysegnevlista.html
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szerint a kabinet tíz évvel hamarabb adta ki a helységnévlistát, mint kellett volna. A taláros 

testülethez való forduláshoz legalább 30 képviselő támogatására van szükség. 

 

Az uniós és a nemzetközi jog "ütközetét" hozta a Sólyom-ügy luxembourgi 

tárgyalása 
2012. február 1. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

A magyar fél szerint a minden uniós polgárt megillető szabad mozgás elve, a szlovák 

kormány álláspontja szerint viszont a diplomáciai kapcsolattartás nemzetközi jogi 

szabályai alapján kell elbírálni azt a jogvitát, amely Sólyom László 2009. augusztus 21-re 

tervezett révkomáromi látogatásának szlovák részről történt meghiúsítása miatt 

keletkezett. 

 

A Focus újabb felmérése erősítette meg az SDKÚ hanyatlását 
2012. február 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Focus közvélemény-kutatása szerint a Smer megszerezné a szavazatok 41,4 százalékát, 

ha most tartanák a parlamenti választásokat. Ez 72 képviselői mandátumot jelentene 

Robert Fico pártjának, így egyedül nem alakíthatna kormányt. A Most-Híd 7,2 százalékot 

szerezne, az MKP 3 százalékos eredményével parlamenten kívüli erő maradna. 

 

Elkészült a második Ipoly híd, előkészítés alatt a következő kettő 
2012. február 1. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

Pösténypuszta és Pető között elkészült a második híd az Ipolyon, további kettő építése 

jövőre kezdődik - közölte a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az új híd 

átadására február 24-én kerül sor. 

 

Jureňa szerint állami pénzen kampányol a Híd 
2012. február 1. – SITA, bumm.sk 

Miroslav Jureňa (SNS) volt földművelésügyi miniszter szerint a Híd a Környezetvédelmi 

Alap pénzén csinál választási kampányt magának. Elmondása szerint a tárca pályázatot írt 

ki árvízvédelmi hozzájárulásra az alföldi települések számára. „Egy erdőháti település nem 

adhat be pályázatot, mert van egy dombja, de egy Dunaszerdahely melletti falu pályázhat” 

– mondta Jureňa. 

 

HZDS: Az államigazgatás csendes elmagyarosítása 
2012. február 1. – Felvidék 

Vladimír Mečiar pártja, a HZDS nem érti, hogy miért éppen most lett a földművelésügyi 

minisztérium honlapjának magyar nyelvű változata is. A HZDS politikusai 

elmagyarosításról beszélnek, s úgy értékelik, hogy a választókat ezzel akarják mozgósítani. 
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Ernyőszervezet az újvidéki magyar civil szervezetek összefogására 
2012. február 1. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma 

Szövetségbe tömörült több újvidéki központú magyar egyesület, szervezet és fórum, hogy 

nagyobb nyomatékot adjon az érdekérvényesítésnek, és jobban összehangolja a munkát, 

továbbá eredményesebben indulhassanak a tagszervezetei a pályázatokon. A Planta 

Újvidéki Magyar Civil Szervezetek Szövetsége Erős Ervint választotta a szövetség elnökévé. 

 

Dr. Várady Tibor: A vajdasági hatáskörök összhangban vannak az 

alkotmánnyal 
2012. február 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szerbia Alkotmánybíróságán a Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia 

kezdeményezésére megtartották a vajdasági hatáskörökről szóló második nyilvános vitát. 

A Vajdaság illetékességéről szóló törvényről Várady Tibor akadémikus mondott véleményt, 

aki szerint a jogszabály összhangban van az alkotmánnyal. 

 

VMÚE: Odaítélték az újságírói díjakat 
2012. február 1. – Máriás Endre – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerda délelőtt Zentán ülésezett a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége. 

Az ülésen egyéb témák megvitatása mellett döntés született az év legjobb vajdasági magyar 

újságíróinak járó díjak odaítéléséről is. 

 

Két helyen is koszorúztak 
2012. február 1. – Pannon RTV 

Zentán két helyszínen is megemlékeztek az 1848-49-es magyar szabadságharc február eleji 

helyi vértanúiról. A felsővárosi temetőben felállított emlékhely mellett idén a kórház előtti 

emlékkeresztnél is koszorúkat helyeztek el. 

 

Petíció a decentralizációért 
2012. február 1. – Pannon RTV 

Bajmok legyen ismét község - ezt kéri a szabadkai önkormányzattól a Szerbia Egyesült 

Régiói elnevezésű tömörülés. A kezdeményezést a helyiek aláírásukkal támogatták. A 

petíciót szerdán adták át a polgármesternek. 
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Közgyűlést tartott a KRE  
2012. február 1. – Kárpáti Igaz Szó 

A napokban tartotta közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház (KRE). Zán Fábián 

Sándor püspök beszámolt a kül- és belföldi egyházi és világi vezetőkkel való találkozókról, 

az elmúlt év nagyobb eseményeiről, a hálaadó istentiszteletekről, az első ízben 

megrendezett családi napról, illetve az egyházban zajló egyéb eseményekről, munkákról, 

szolgálatokról. 

 

UMDSZ-elképzelések a magyar mandátumról 
2012. február 1. – Kárpáti Igaz Szó 

A választások, a garancialevél és az idei március 15-i ünnepségek szerepeltek egyebek 

mellett terítéken az UMDSZ legutóbbi elnökségi ülésén. Az országos szövetség vezetése 

támogatja azt az elképzelést, hogy a Kárpátalján alakítsanak ki egy olyan választókerületet, 

amelyikben a magyar nemzetiségű választópolgárok részaránya meghaladja az ötven 

százalékot. 

 

Bizottságosdi aranybányaügyben 
2012. február 1. – Kárpátalja 

Kedden Beregszászban ülésezett a nagymuzsalyi aranybánya ügyében illetékes járási 

koordinációs tanács. A testület ülésére azt követően került sor, hogy a Kárpátaljai Megyei 

Tanács a közelmúltban úgy döntött, engedélyezi a Beregszászi járás területén fellelhető két 

aranylelőhely felderítését, illetve feltárását, valamint a kitermelés folytatását a 

nagymuzsalyi aranybányában. 

 

Az egészségügyi kártya a vegyesen lakott területen csak kétnyelvű lehet 
2012. február 1. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő levélben fordult Samo Fakinhoz, a Szlovén 

Egészségbiztosító Intézet igazgatójához. Levelében a képviselő értesítette az igazgatót, 

hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen a kötelező kétnyelvű egészségügyi kártya 

helyett több személy csak egynyelvű, szlovén nyelvű okmányt kapott. 

 

A jövőkép a megmaradás 
2012. február 1. – Népújság 

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli a maribori egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéke, a szlovéniai magyarság anyanyelvi továbbtanulását lehetővé tevő egyedüli 

felsőoktatási intézmény. A jubileum, az ünnep ugyan feledteti az árnyoldalakat, mégis az 

egyik központi kérdés a jövő: a túlélés, a megmaradás, az új utak, lehetőségek keresése. 
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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   

 

Fi
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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/

