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Oktatási önrendelkezést szorgalmaz az MKP 
2012. február 3. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Szigeti László, az MKP oktatásért és kultúráért felelős alelnöke szerint a magyar tannyelvű 

oktatás fejlesztése érdekében Szlovákiában meg kell teremteni az oktatási önrendelkezést. 

Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke szerint önálló törvényben kell 

rendezni a kisebbségi kultúra támogatását, és abban rögzíteni kell a szféra százalékarányos 

részesedését az állami költségvetésből. 

 

Érvénytelenítette a bíróság a vereckei emlékmű felgyújtójának ítéletét 
2012. február 3. – Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Hatályon kívül helyezte az első fokú bíróság ítéletét és új tárgyalást rendelt el a vereckei 

honfoglalási emlékmű egy évvel ezelőtti felgyújtása ügyében a Kárpátalja megyei 

fellebbviteli bíróság. A volóci járási bíróság határozata ellen a vereckei emlékmű 

felgyújtásáért elítélt szélsőséges Szvoboda (Szabadság) párt kárpátaljai szervezete 

helyettes vezetője nyújtott be fellebbezést. 

 

Diószegi: az új alapítvány csak felügyeli, nem bonyolítja a moldvai csángó 

oktatási programot 
2012. február 5. – Krónika, Új Magyar Szó 

A moldvai csángó program működtetésére létrehozandó alapítvány – amelyben a Teleki 

László Alapítvány alapítóként vesz részt – felügyeli és nem lebonyolítója lesz az oktatási 

programnak – mondta Diószegi László, a TLA vezetője. 

 

Megállítanák a fogyást 
2012. február 6. – Krónika, Új Magyar Szó 

Megdöbbentőnek nevezik a romániai magyar pártok vezetői a tavalyi népszámlálás 

eredményeit, mint a Krónika megkeresésére fogalmaztak, a magyarság ilyen nagymértékű 

fogyására nem számítottak. 

 

Semjén sürgeti az összefogást 
2012. február 6. – Krónika 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Sepsiszentgyörgyön úgy 

nyilatkozott, a romániai magyarság érdekképviseletének biztosítása érdekében 

elengedhetetlenné vált a magyar politikai szervezetek összefogása a helyhatósági és a 

parlamenti választások alkalmával. 
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http://www.bumm.sk/64891/oktatasi-onrendelkezest-szorgalmaz-az-mkp.html
http://www.karpatalja.ma/kozelet/7565-ervenytelenitette-a-birosag-a-vereckei-emlekmu-felgyujtojanak-iteletet
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60200
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60200
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=60201
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A moldvai csángómagyar Oktatási Program nyitott kérdései 
2012. február 3. – Erdély Ma, Duna Tv 

Sok a nyitott kérdés a moldvai magyar Oktatási Program jövőjét illetően miután a hét 

elején lemondott a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének teljes vezetősége. A Duna Tv 

Közbeszéd című műsorában Száva Enikő Márton Zoltánnal, az RMPSZ-hez tartozó Teleki 

Oktatási Központ igazgatójával beszélgetett. 

 

Magyari Tivadar: politikai játszmák áldozata a moldvai magyar oktatás 
2012. február 5. – Krónika, Erdély Ma, Erdély Tv, Új Magyar Szó, Szabadság 

A magyarországi politikai játszmák áldozatává vált a moldvai csángó magyar oktatás, és 

ennek eredményeként az anyanyelvű oktatás szenved kárt – jelentette ki Magyari Tivadar, 

az RMDSZ oktatásért felelős főtitkár-helyettese. 

 

Vegyes eredmények az erdélyi magyarság szempontjából 
2012. február 4. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A Székelyföldön és a Partium északi részén viszonylag kedvezőek magyar szempontból a 

2011-es romániai népszámlálás most nyilvánosságra hozott adatai, Közép- és Dél-

Erdélyben ugyanakkor kedvezőtlenek – mondta Kapitány Balázs, a KSH 

Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos titkára az MTI-nek. 

 

Népszámlálás 2011 – Maros megyei részeredmények 
2012. február 5. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

A Maros megyei részeredmények szerint a megye összlakossága 531 380 fő. Etnikai 

felosztásban a románok száma a megyében 279 488 (52,60%), a magyaroké 200 989 

(37,82), a roma nemzetiségűeké 46 637 (8,78%). 

 

Hargita megye: tizenhétezerrel kevesebb magyar 
2012. február 5. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A megye lakossága tíz esztendő alatt 21 ezerrel csökkent, amiből mintegy 17 ezer magyar, 

5400 pedig román. Nőtt viszont a magukat romának valló személyek száma: a 2002-es 

népszámláláskor 3835 cigányt írtak össze a megyében. 

 

Dr. Vass Levente: várom, hogy a pártok egyezzenek meg 
2012. február 3. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

„Várom, hogy a marosvásárhelyi polgármesterjelölt esetében mindhárom párt, valamint az 

egyházak, a civilek, a professzorok megegyezzenek, és politikailag higgadt fejjel segítsék 

elfogadtatni a jelöltet” – mondta dr. Vass Levente a Székelyhon.ro-nak. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=109851&cim=a_moldvai_csangomagyar_oktatasi_program_nyitott_kerdesei_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60198
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109917&cim=vegyes_eredmenyek_az_erdelyi_magyarsag_szempontjabol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109991&cim=nepszamlalas_2011_maros_megyei_reszeredmenyek
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/tizenhetezerrel-kevesebb-magyar
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/dr-vass-levente-avarom-hogy-a-partok-egyezzenek-mega
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EMNT: az RMDSZ kizárólag saját jelöltjeként kívánja indítani Vass Leventét  
Marosvásárhelyen – RMDSZ: az EMNT hazudik 

2012. február 5. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az EMNT és az EMNP marosvásárhelyi vezetői azzal vádolják az RMDSZ-t, hogy „derült 

égből villámcsapásként” kisajátították Vass Leventét, akit kizárólag a tulipán védjegye alatt 

indítanának a polgármesteri szék visszaszerzéséért. A szövetség vezetői „övön aluli 

ütésként” értékelték az EMNT vádjait, melyek – Kelemen Atilla megyei elnök szerint – egy 

magánbeszélgetésen elhangzottak elferdítésére épülnek. 

 

Tőkés: esélyeinket rontjuk, ha külön irányba húzzuk a szekeret 
2012. február 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Aláírásgyűjtést készül indítani a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács a 

kisebbségben élő nemzeti közösségek jogállásáról szóló Európai Uniós jogszabályhoz. 

Tőkés László úgy véli, hogy saját esélyeinket és hatékonyságunkat rontjuk, ha külön 

irányba „húzzuk a szekeret”, mert a megosztottságot látva, a külföldi aláírók nem fognak 

az ügyünk mellé állni, hisz 1 millió aláírásra van szükség, amit 20 hónap alatt kell 

összegyűjteni 7 országból. 

 

Szolidaritást szorgalmaz az RMDSZ az állampolgári kezdeményezés sikere 

érdekében 
2012. február 5. – Nyugati Jelen 

Szolidáris polgári kezdeményezéssel lehetőségünk van arra, hogy felhívjuk az Európai 

Unió figyelmét az őshonos nemzeti kisebbségekre, a felaprózott törekvések viszont a 

kisebbségi közösségekben és az európai közvéleményben is zavart keltenek– hangsúlyozta 

az RMDSZ nevében a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) pénteki, 

budapesti ülésén Winkler Gyula. 

 

Az EMNT-vel egyeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium 
2012. február 5. – Erdély Ma 

Magas rangú magyarországi gazdasági szakemberekkel egyeztettek az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői február 3-án, Kolozsváron. A találkozón az EMNT-t 

Mátis Jenő gazdasági alelnök illetve Csigi Levente, a Kolozs megyei szervezet elnöke 

képviselte. 

 

Megéri maradni? 
2012. február 6. – Balogh Levente – Krónika 

A népszámlálási eredmények kapcsán a Krónika vezércikke megjegyzi: „ha az anyagi 

biztonság nincs meg, ha továbbra is a Bukarestből vagy Budapestről csurranó-cseppenő 

támogatásokban bízunk, azoktól függünk, ha a politikai, kulturális és gazdasági elit nem 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60193
http://erdely.ma/autonomia.php?id=109941&cim=tokes_eselyeinket_rontjuk_ha_kulon_iranyba_huzzuk_a_szekeret_audio
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/szolidaritast_szorgalmaz_az_rmdsz_az_allampolgari_kezdemenyezes_sikere_erdekeben.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/szolidaritast_szorgalmaz_az_rmdsz_az_allampolgari_kezdemenyezes_sikere_erdekeben.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109986&cim=az_emnt_vel_egyeztetett_a_nemzetgazdasagi_miniszterium
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tud olyan jövőképet nyújtani, amely szerint lehetséges és érdemes önálló, prosperáló 

közösségként létezni és megmaradni, akkor a jövő egyáltalán nem biztató”. 

 

Kolozsvár: románul taníttat az RMDSZ 
2012. február 6. – Kiss Előd-Gergely – Krónika 

Ingyenes román nyelvkurzust indít a Kolozsváron tanuló magyar egyetemistáknak az 

RMDSZ megyei szervezete, illetve hétfőtől kezdve önkéntes programot hirdetnek meg az 

érdeklődő fiataloknak, melynek keretében az érdeklődők betekintést nyerhetnek a politika 

„boszorkánykonyhájába” – jelentette be Máté András megyei elnök és Dimény Emese 

alelnök. 

 

Toró T. Tibor: független jelölt lehet sikeres Marosvásárhelyen 
2012. február 6. – Szabadság 

Marosvásárhely a magyar közösségek önrendelkezési- és szabadságharcának egyfajta 

szimbolikus helye – fejtette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt megbízott elnöke. 

A politikus szerint az egyetlen járható út a város polgármesteri székének visszaszerzésére a 

formailag független, magyar jelölt támogatása. 

 

Kell a magyar iskola 
2012. február 3. – TASR, hirek.sk 

Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke szerint pártja a magyar nyelv 

regionális státusának fejlesztésére kívánja helyezi a hangsúlyt. Bárdos hozzátette, 

mindenben támogatják a komáromi Selye János Egyetemet, hogy az a szlovákiai 

magyarság oktatási centrumává válhasson. 

 

Magyarországi civil szervezet próbál segíteni Tamás Ilonának 
2012. február 4. – Szászi Zoltán – Új Szó, Felvidék Ma, hirek.sk 

Elutasította a Besztercebányai Körzeti Hivatal Tamás Ilona és lánya, Tamás Anikó 

panaszát, amelyet az állampolgárságuk elvesztése miatt nyújtottak be. Az 

állampolgárságuktól való megfosztásuk tényét ezzel tulajdonképpen megerősítette a 

hivatal. A Tamás családnak az Emberi Méltóság Tanácsa próbál jogsegélyt nyújtani. A 

szervezet elnöke, Lomnici Zoltán Rimaszombatba látogatott. 

 

Malina Hedvig: néha a picinek is sikerül elérnie valamit 
2012. február 4. – bumm.sk 

A szlovák kormány szerdán sajtóközleményben sajnálkozott Malina Hedvig ügye miatt. 

Hedvig a Pátria Rádiónak elmondta, egyrészt örül a dolognak, mert öt év után ez egy apró 

elégtételt jelent neki. Másrészt csalódott, mivel a bocsánatkérés későn jött, és nem azoktól, 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60203
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/69513
http://www.hirek.sk/oktatas/20120203170546/Kell-a-magyar-iskola.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/04/magyarorszagi-civil-szervezet-probal-segiteni-tamas-ilonanak
http://www.bumm.sk/64911/malina-hedvig-neha-a-picinek-is-sikerul-elernie-valamit.html
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akiknek ezt meg kellett volna tenniük. Harmadrészt semlegesen viszonyul a dologhoz: 

mélyen a lelkében ez nem is jelent semmit, az öt évet sajnálkozással nem lehet semmissé 

tenni. 

 

Öllös: epizodisták a magyarok a szlovák pártprogramokban 
2012. február 4. – bumm.sk 

Öllös László politikai elemző szerint a szlovák pártok választási programjainak 

többségében nem szerepel a magyar kisebbség, és ami feltűnő, hogy a magyarokat többen 

külpolitikai kérdésként kezelik. A politológus a Pátria Rádióban a kettős állampolgárság 

kérdését komoly feszültségforrásnak nevezte a szlovák-magyar kapcsolatokban. 

Véleménye szerint el kell érni, hogy Szlovákiában megértsék: ez az intézmény egyáltalán 

nem veszélyes. 

 

Oktatási-nevelési támogatás egy gombnyomásra 
2012. február 4. – Pogány Erzsébet – Felvidék Ma 

Február hónapban valamennyi jogosult megkapja az oktatási-nevelési támogatást, 

nyilatkozta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Pék László, az 

SZMPSZ elnöke a Felvidék Ma portálnak elmondta, a mintegy 43 ezer felvidéki igénylő 

közül 39 ezer támogatott még 2011 őszén megkapta a támogatást, a többi jogosultnak 

pedig február végéig biztosan megérkezik az összeg a folyószámlájára. 

 

Danko: Hrnčiar megbánja még, hogy a Híd listáján indult 
2012. február 5. – TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Andrej Danko, az SNS első alelnöke úgy véli, Andrej Hrnčiar turócszentmártoni 

polgármester néhány éven belül meg fogja bánni, hogy a Híd jelöltjeként indult a márciusi 

parlamenti választásokon. „Büszke szlovák vagyok, s büszkeségemet nem gyűlölettel, 

hanem munkával fejezem ki“ - reagált Hrnčiar, aki megjegyezte, hogy a Híd nem működik 

együtt Orbán Viktorral, és ő maga negatívan értékeli Orbán politikáját. 

 

Két párhuzamos első osztály nyílik 
2012. február 5. – Szászi Ildikó – Új Szó 

Tízzel kevesebb gyereket írattak be az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolába, mint 

tavaly. Ennek ellenére két párhuzamos első osztály, valamint egy előkészítő, úgynevezett 

nulladik osztály megnyitását tervezi az intézmény vezetése. 

 

A Belügyminisztérium még mindig nem ismeri a nyelvtörvényt! 
2012. február 5. – Felvidék Ma 

A szlovák belügyminisztérium – ugyanúgy, mint korábban a Somorja Hangja - Vox 

Samariae-val tette – most a Magyar Polgári Kör nevének bejegyzését utasította el, 

miközben újra a nyelvtörvény nem létező rendelkezésére hivatkozik. 
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http://www.bumm.sk/64910/ollos-epizodistak-a-magyarok-a-szlovak-partprogramokban.html
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A Sólyom-ügy tanulságai 
2012. február 5. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„Az Európai Bizottság, amely egyes esetekben hiperérzékeny tud lenni állítólagosan 

csorbult emberi jogokra, sérült demokráciákra stb., most - nem először a történelem során 

- Szlovákia mellé szegődött, készséggel bólogatva arra szlovák állításra, hogy részükről 

semmiféle jogsértés nem történt a Sólyom-ügyben.” 

 

Hivatali magyar – döcögve indul 
2012. február 6. – Új Szó 

A kétnyelvű ügymenetről tavaly decemberben elfogadott kormányrendelet értelmében 

januártól a közigazgatási hivatalok kötelesek pontosan és érthetően tájékoztatni a 

kisebbségi nyelvű ügyintézés feltételeiről. Az Új Szó cikke szerint hivatalok tucatjaiban 

hiányzik a magyar nyelvű tájékoztatás lehetőségeiről szóló információ. 

 

Antić: Észak-Bácskának és Bánátnak teljes körű autonómiát kell adni 
2012. február 2. – Marjanov Erzsébet – Vajdaság Ma 

Čedomir Antić szerb történész, politikai elemző szerint Vajdaságot meg kell fosztani az 

autonómiától, és helyette teljes körű autonómiával kell felruházni Észak-Bácskát és 

Bánátot. Antić mindezt újságírói kérdésre válaszolva fejtette ki annak kapcsán, hogy a 

köztársaság a napokban visszaszármaztatta Vajdaságnak a tartományi kormány és az 

újvidéki bíróság épületeit. 

 

Azarov bírságolni akarja a kettős állampolgársággal rendelkező 

kárpátaljaiakat 
2012. február 4. – Kárpátalja Ma 

Hamarosan az ukrán Legfelsőbb Tanács elé kerülhet az a törvénytervezet, mely alapján 

korlátozásokat vezetnének be a kettős állampolgársággal rendelkezők ellen. A tervezet 

indoklása szerint Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot, de ennek ellenére 

jelentős számú polgárnak az ukrán mellett még egy állampolgársága van, ez pedig 

nemzetbiztonsági kockázatot jelent. 

 

Kárpátalján is megkezdődött a választási kampány 
2012. február 4. – Kárpátinfo 

Kárpátalján két politikai erő – a Régiók Pártja és az Egységes Centrum között fog eldőlni a 

szavazópolgárok bizalmáért indított küzdelem. Egyelőre sem Kovács Miklós, a KMKSZ 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/7573-azarov-birsagolni-akarja-a-kettos-allampolgarsaggal-rendelkezo-karpataljaiakat
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elnöke, sem Gajdos István, az UMDSZ elnöke nem jelentette be hivatalosan indulását, de 

valószínűleg mindketten ringbe szállnak majd a parlamenti mandátumért vívott 

küzdelemben. 

 

Nemzetközi jogász: az ukrán alkotmány nem rendelkezik egyértelműen az 

autonómiáról 
2012. február 5. – Kárpátinfo, MTI 

Halász Iván alkotmány- és nemzetközi jogász szerint az ukrán alkotmány nem rendelkezik 

egyértelműen a kisebbségi autonómia lehetőségéről. Mint Halász Iván kifejtette, az ukrán 

alkotmány kimondja: Ukrajna egységes, tehát nem föderális szerkezetű állam, de egy 

másik fejezetében rögzíti a Krími Autonóm Köztársaság létezését. Egyértelmű 

autonómiatilalom nem szerepel az ukrán alkotmányban. 

 

Egyesületet vagy szövetkezetet alapítanak a nemzetiségi területen levő 

gazdák és vállalkozók 
2012. február 3. – RTV Slovenija Hidak 

Csütörtök este Hodoson tartották meg a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa Gazdasági, valamint Mezőgazdasági Bizottságának együttes ülését. A 

két bizottság idei tevékenységének középpontjában a muravidéki magyar gazdák és 

vállalkozók egyesületének megalapítása lesz. 

 

Magyar nyelv a BAKIP nyílt napján 
2012. február 3. – Volksgruppen 

Pénteken rendezte meg nyílt napját a felsőőri BAKIP, azaz az óvónőképző intézet. A 

magyartanítás ismét központi figyelmet kapott ezen a napon. „Nagyon jó lehetőségeik 

vannak a végzetteknek, keresik azokat akik magyarból is érettségiznek. Tavaly előtt 13 

magyar szakos óvónőt keresett a tartomány” - nyilatkozta az igazgatónő. 
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http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/02/05/nemzetkozi-jogasz-az-ukran-alkotmany-nem-rendelkezik-egyertelmuen-az-autonomiarol
http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/02/05/nemzetkozi-jogasz-az-ukran-alkotmany-nem-rendelkezik-egyertelmuen-az-autonomiarol
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3275
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3275
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/160372/
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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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