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Népszámlálás: jelentősen csökkent Románia lakossága – előzetes 

eredmények 
2012. február 2. – Krónika, transindex.ro, manna.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Új Magyar Szó 

Románia lakossága tíz év alatt 12,1 százalékkal csökkent. Az Országos Statisztikai Intézet 

(INS) csütörtökön ismertette a tavalyi népszámlálás nem végleges adatait, amelyek szerint 

az ország állandó lakossága 19 042 936 fő. A romániai magyarság létszáma 1 238 000 fő, 

193 807-tel kevesebb, mint 2002-ben. A 2002-es adatokhoz képest a romániai magyarok 

számaránya 13,6 százalékkal csökkent, akkor 1 431 807 személy vallotta magát magyarnak. 

 

Alkotmányellenes a hosszabbítás 
2012. február 3. – Krónika 

A helyi önkormányzati képviselők mandátumának meghosszabbítását, valamint az 

ugyanazon jelölt helyi és parlamenti választásokon egy időben történő indulását tiltó 

rendelkezést minősítette alkotmányellenesnek a román alkotmánybíróság az 

önkormányzati és a parlamenti választások összevonásáról rendelkező, múlt héten elvetett 

jogszabályban – derül ki az indoklásból a Realitatea.net csütörtök esti híre szerint. 

 

Torockó az Unesco Világörökségi jegyzék várományosi listáján 
2012. február 2. – Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Az UNESCO Világörökségi jegyzék várólistájára került fel Torockó. A Kárpát-medence 

legépebben és leghitelesebben fennmaradt népi építészeti együttese az első erdélyi magyar 

település, amelyet Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter javaslatára a 

szaktárca felterjesztett a nemzetközi szervezet várólistájára. 

 

A ciántechnológiát alkalmazó bányászat betiltását sürgette Tőkés az EP-ben 
2012. február 2. – transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Krónika, MTI, Magyar Hírlap 

A ciántechnológiát alkalmazó bányászat betiltását szorgalmazó EP-határozat 

érvényesítését sürgette Tőkés László az EP szerdai plenáris ülésén. Tőkés arra kérte 

Martin Schulz elnököt, hogy az EP nevében járjon közben a brüsszeli bizottságnál és 

Romániánál a határozat életbe léptetése érdekében. 

 

Visszalépett Pozsony Ferenc a BBTE magyar rektorhelyettesi jelöltségtől 
2012. február 2. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Visszalépett Dr. Pozsony Ferenc professzor a BBTE rektorhelyettesi tisztségbe való 

jelöléstől, így a magyar tagozat vezetői pozíciójára két jelölt van: dr. Nagy László és dr. 

Soós Anna. 
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Sógor Csaba a magyar alkotmányról az EP-ben 
2012. február 2. – Erdély Ma, Szabadság, Krónika 

Az erdélyi Sógor Csaba (RMDSZ) felszólalásában úgy vélte, hogy az alkotmányt bírálók 

nincsenek tisztában a magyarországi viszonyokkal, törvényekkel, a mindennapi élettel. 

„Ha az emberi és kisebbségi jogokért aggódnak, felhívom figyelmüket a Szlovákiában még 

mindig érvényben lévő államnyelvtörvényre és arra, hogy embereket fosztanak meg 

állampolgárságuktól, holott a hatályos alkotmány tiltja ezt" – fogalmazott Sógor Csaba. 

 

Toró T. Tibor a Döntsünk közösen! Programról 
2012. február 2. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Melyek azok a kérdések, amelyek az erdélyi magyarságot közvetlenül foglalkoztatják? 

Közösségi tanácskozási programot indított az Erdélyi Magyar Néppárt Döntsünk Közösen! 

címmel. A program ismertetőjén elhangzott, a Néppárt szeretne közvetítő lenni az RMDSZ 

és az emberek között. 

 

Törvénytelenül működő egyetem törvénytelen választásokra készül 
2012. február 2. – Fancsali Attila, Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Javában készülnek az egyetemi választásokra a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE), legalábbis a román tagozaton. A magyar tanárok ugyanis úgy 

döntöttek, nem vesznek részt egy törvénytelenül működő egyetem törvénytelen 

választásain. A minisztérium álláspontja is ugyanez: semmi sem érvényes, amit a 

választásokon megszavaznak majd. 

 

Az RMDSZ ellen vonulnának utcára 
2012. február 2. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

A kormánypárt RMDSZ ellen szervez utcai tiltakozást az  MPP Marosvásárhelyen, 

feltehetőleg február 10-én, pénteken – jelentette be csütörtökön Szász Jenő pártelnök. Az 

ok: kifejezni az elégedetlenséget a romániai kormány intézkedéseivel szemben. 

 

Tragikus népszámlálási eredmény Arad megyében 
2012. február 2. – Irházi János – Nyugati Jelen 

A még mindig nem végleges, de hivatalos eredmény szerint a magyar lakosság 2002-től, 

vagyis kilenc év alatt több mint 12 000 fővel csökkent: 2002-ben 49 291 személy vallotta 

magát magyarnak a megyében, most mindössze 37 067, ami a lakosság 9,1 százaléka. 

 

Ideiglenes megoldás csángóügyben  
2012. február 3. – Krónika 

Az RMPSZ veszi át ideiglenesen a moldvai csángó magyar oktatási program felügyeletét és 

irányítását. Burus Siklódi Botond, a pedagógusszövetség elnöke a Krónikának elmondta, 

az RMPSZ a következő három hónapban a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének 
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(MCSMSZ) leköszönt vezetőségével közösen biztosítja az oktatási tevékenység 

működtetését a Csángóföldön. 

 

Elfelejtett magyar feliratok 
2012. február 3. – Krónika 

Bár Nagykárolyt és környékét jelentős számú magyar és német lakja, a turisztikai 

minisztérium által a város különböző pontjain kihelyezett információs táblákat kizárólag 

román nyelven feliratozták, a városi önkormányzat pedig egyelőre nem kezeli 

prioritásként, hogy többnyelvű táblák kihelyezését javasolja. 

 

Hátrányos átszervezés 
2012. február 3. – Nagy Orsolya – Krónika 

Túl messzire kerülnek a tervezett magyarországi járásközpontok a román határtól, főképp 

a Bihar megyével határos térségben – vélik az EMNP partiumi vezetői. 

 

Egy jó hír, meg egy rossz 
2012. február 3. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikke szerint „szociológusaink által is táplált hiú ábránd volt bizony 

abban reménykedni, hogy a románok nagyobb arányú külföldi munkavállalásának, 

illetőleg a magyarság – vélten vagy valósan – magasabb gyermekvállalási hajlandóságának 

köszönhetően megnő a magyarság aránya”. 

 

A magyar-szlovák kapcsolatokról is tárgyalt a református Generális Konvent 

elnöksége 
2012. február 2. – MTI, Új Szó Online 

A magyar-szlovák kapcsolatokról is tárgyalt a református Generális Konvent Berekfürdőn, 

ahol a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) két szlovák ajkú 

egyházmegyéjének képviselői egyházuknak a Magyar Református Egyházhoz (MRE) való 

tavalyi csatlakozásával kapcsolatos kifogásaiknak adtak hangot. 

 

Most-Híd: nem állami pénzekből fizetjük a választási kampányunkat 
2012. február 2. – hirek.sk 

Miroslav Jureňa volt földművelésügyi miniszter megvádolta a Most-Híd pártot, hogy a 

választási kampányát a Környezetvédelmi Alap támogatásaiból pénzeli. A Most-Híd cáfolja 

Jureňa állításait.: nem igaz, hogy a Most-Hídhoz tartozó polgármesterek konkrét 

utasításokat kaptak, hogy írják meg a pályázatukat a 20 ezer eurós támogatás 

elnyeréséhez. 
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Nesze Hedvig, fogd meg jól! 
2012. február 2. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„Így néz ki tehát az, amikor a Szlovák Köztársaság kormánya úgymond erkölcsi jóvátételt 

ad a magyarságáért a nyílt utcán összevert lánynak azért, mert hivatalos szervei 

elfelejtették, melyik évszázadot is írjuk és ezért nem túl kifinomult és nem eléggé 

„huszonegyedikszázadi” módszerekkel gyötörték éveken át a soviniszta erőszak áldozatát. 

 

Regionális Mesemondó Találkozó – a beíratási program része 
2012. február 2. – Felvidék Ma 

XIV. alkalommal rendezte meg a Csemadok Nánai Alapszervezete a Sebők Zsigmond 

Regionális Mesemondó találkozót. Idén is a párkányi régió 14 magyar óvodájából jöttek el 

a legkisebbek, hogy a régiós közönség előtt elmondják a kedvenc meséjüket, és beszéljenek 

magukról. 

 

Balog: szlovák-magyar megoldás kell a romák felzárkóztatására 
Magyarország és Szlovákia a határmenti településeken élő romák problémáit együttes 

kormányzati megközelítéssel kívánja orvosolni a jövőben - mondta az MTI-nek Balog 

Zoltán felzárkózásért felelős államtitkár, aki csütörtökön Miroslav Pollák szlovák romaügyi 

kormánybiztossal egyeztetett Pozsonyban. 

 

Uniós bíróság előtt a magyar-szlovák Tokaj-vita 
2012. február 2. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Magyarország azt kéri, töröljék a Tokajra utaló szlovákiai bejegyzést a borra vonatkozó 

eredetmegjelöléseket tartalmazó, uniós elektronikus nyilvántartásból, az E-Bacchus 

listáról. A szlovák kormány kérte a törvényszéktől a magyar kérelem elutasítását. Egyelőre 

nem ismeret, hogy az ügyben mikor várható döntés. 

 

Végső cél a dekrétumok hatályon kívül helyezése 
2012. február 3. – V. Krasznica Melinda – Új Szó 

A Keresztény Magyar Szövetség meghívására tartott előadást Révkomáromban Juhász 

Imre nemzetközi szakjogász, aki Hahn-Seidl Alidával, a németországi Hunnia Baráti Kör 

képviselőjével közösen, magánszemélyként, a Beneš-dekrétumokat fenntartó szlovákiai 

jogszabályok elleni tiltakozásul január 12-én petíciót adott át Brüsszelben az EP illetékes 

bizottságának. 
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Gion Nándor műveit a szerbek is keresik 
2012. február 2. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A szenttamási Gion Nándor-emlékház és az újvidéki Fórum Könyvkiadó közös 

szépirodalmi pályázatot hirdetett novella, regény, ifjúsági regény írására, illetve a jeles 

délvidéki magyar prózaíró, Gion Nándor műveinek szerb nyelvű fordítására. 

 

Közös erővel, nagyobb összegekért 
2012. február 3. – Magyar Szó 

A hét elején tartotta meg alakuló közgyűlését a Planta Újvidéki Magyar Civil Szervezetek 

Szövetsége. „A Planta célja társítani, összekapcsolni az újvidéki magyar érdekeltségű civil 

szervezeteket. Ilyen módon szándékozza növelni azok hatékonyságát mind a pályázatok, 

tehát a pénzszerzés terén, mind pedig egyéb céljaik megvalósítása területén” – mondta a 

napilapnak Erős Ervin, a Planta elnöke. 

 

„Vajdaság Európa kicsiben” 
2012. február 3. – Magyar Szó 

Szerbia számára rendkívül fontos, hogy március elsején elnyerje az Európai Unió tagjelölti 

státusát – jelentette ki Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke tegnap 

Brüsszelben. Egeresi szerda este részt vett a helyi Balassi Intézetben megtartott 

pódiumbeszélgetésen, ahol hangsúlyozta: „Vajdaság Európa kicsiben: egy modern és 

polgári régió, amely tarkasága és a nemzeti, valamint vallási közösségeinek összefonódása 

miatt érdemli ki ezt a jelzőt.” 

 

Magyar többségű választókerületet kér az UMDSZ Kárpátalján 
2012. február 2. – MTI, Kárpátinfo 

Az UMDSZ elnöksége levélben kéri az ukrán Központi Választási Bizottságot, hogy a 2012. 

évi parlamenti választásokra hozzanak létre olyan választókerületet, amely magában 

foglalja Kárpátalja magyarságának túlnyomó többségét. 

 

Az evangélium hirdetése magyarul – megmaradásunk záloga  
2012. február 2. - reformatus.hu 

Január 28-án Beregszászon a Kárpátaljai Református Egyház (KRE)közgyűlésén Zán 

Fábián Sándor püspök kijelölte egyházának legfontosabb célkitűzéseit, a Bizottságok 

vezetői beszámoltak munkájukról. A közgyűlés megfogalmazott egy nyilatkozatot, a 

magyar alkotmány védelmében. Héder János a KRE főjegyzője arról számolt be, hogy 

előrelépés történik a diplomák honosításának ügyében.  
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