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Vidékfejlesztési együttműködés a határon túli magyarsággal 
2012. február 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Onlinex 

Vidékfejlesztési együttműködési megállapodást kötött a Kárpát-medencei határon túli 

magyarságot képviselő szervezetekkel a magyar kormány, a fő cél az, hogy kihasználják a 

közös terület- és infrastruktúra-fejlesztésben rejlő lehetőségeket. A dokumentumot a 

kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter, Németh Zsolt külügyi államtitkár, valamint Jakab István, a MAGOSZ elnöke, 

illetve a szomszédos országokban élő magyarok képviselői írtak alá Budapesten. 

 

Kelemen: feltételekhez köti az RMDSZ a koalíció folytatását 
2012. február 7. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar 

Nemzet 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának ülését követően Kelemen Hunor elmondta, az 

RMDSZ feltételekhez köti a Demokrata-Liberális Párttal való koalíciót. „A marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar fakultásának a helyzetét meg kell oldani, a 

koalíciós megállapodásnak ezt is tartalmaznia kell, de olyan kérdések is szerepelnek majd, 

mint a levéltári törvény, a visszaszolgáltatási bizottságnak a helyzete, hiszen ennek a 

működése az elmúlt két évben teljesen leállt, így a jogos tulajdonosok egyetlen ingatlant 

sem kaptak vissza” – ismertette az RMDSZ elnöke a SZÁT által leszögezett feltételeket. 

 

Plusz egy miniszteri szék az RMDSZ-nek? 
2012. február 7. – Erdély Ma, Krónika, transindex.ro 

A Demokrata-Liberális Párt igazgatótanácsa kedden megszavazta, hogy a Boc-kormány 

egyetlen PDL-s tárcavezetője se kapjon helyet az Ungureanu-kabinetben. Az RMDSZ nem 

hívja vissza Kelemen Hunort és Borbély Lászlót, értesülések szerint újabb miniszteri 

széket kaphat a magyar érdekvédelmi szövetség. 

 

Marosvásárhely: az RMDSZ ellen, az EMNP/EMNT-vel szövetkezne a helyi 

MPP 
2012. február 7. – transindex.ro 

Az MPP Maros megyei szervezete felkéri az EMNT helyi és országos szervezetét és ezeknek 

a struktúráknak vezetőit, hogy mihamarabb csatlakozzanak az általuk kezdeményezte 

Polgári Koalícióhoz, és találjanak egy közös, pártok felett álló közös jelöltet, aki képes 

megnyerni a marosvásárhelyi polgármesteri választást. 
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http://www.bumm.sk/65013/videkfejlesztesi-egyuttmukodes-a-hataron-tuli-magyarsaggal.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28232
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110110&cim=plusz_egy_miniszteri_szek_az_rmdsz_nek
http://itthon.transindex.ro/?hir=28227
http://itthon.transindex.ro/?hir=28227
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A magyar diákok szövetsége elutasítja a manipulálást 
2012. február 7. – Bodolai Gyöngyi – Erdély Ma, Népújság 

Tovább folyik a manipulálás a MOGYE-n. Mivel a tanárokhoz hasonlóan a Magyar 

Diákszövetség tagjai is távol maradtak a törvénytelennek tartott választásoktól, a Román 

Diákliga, amely korábban nacionalista szólamokkal ítélte el a magyar főtanszékek 

megalakítására vonatkozó igényt, ezúttal nagylelkűen „felvállalta”, hogy választást hirdet a 

magyar hallgatók számára is, a szenátus esetében 6-4, a kari tanácsok esetében 8-4 

arányban. 

 

Nem lenne hiteles a 2011-es népszámlálás? 
2012. február 7. – Erdély Ma 

Kudarcként könyvelte el a 2011-es népszámlálást a kolozsvári szociológus, Traian Rotaru. 

A szakember szerint ugyanis az Országos Statisztikai Hivatal túl korán tette közzé a 

népszámlálási adatok feldolgozásának elsődleges eredményeit, és éppen ezzel keltett 

hatalmas kételyeket azok hitelességére nézve. 

 

„A Partium–Kolozsvár–Székelyföld tengelyt kell erősíteni” 
2012. február 7. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Erdélyben ott van magyar jövő, ahol többségben és tömbben él a magyarság – szögezte le 

Antal Árpád a népszámlálás részleges eredményei kapcsán. Sepsiszentgyörgy szociológus 

végzettségű polgármestere hangsúlyozta, a cenzus eddigi adatai megerősítették, hogy 

Erdélyben a Partium–Kolozsvár–Székelyföld tengelyen van magyar élet. 

 

Népszámlálás: hány magyar él az erdélyi városokban? 
2012. február 7. – transindex.ro 

A Transindex a tavalyi népszámlálási eredmények tükrében a nagyobb erdélyi városok 

magyarságának számát közli. 

 

Népszámlálás: hogyan alakult a magyarság számaránya az elmúlt 9 évben? 
2012. február 7. – transindex.ro 

A Transindex a tavalyi népszámlálási eredményeket hasonlítja össze a 2002-es 

eredményekkel az erdélyi nagyvárosok tekintetében. 

 

Kis mértékben csökkent Kovászna megye magyarságának aránya 
2012. február 7. – Erdély Ma 

Kovászna megyében a korábbi 73,7 százalékról 73,6 százalékra csökkent a magyarság 

aránya, a népszámlálás első hivatalos, de ideiglenes adatai szerint. A megye lakosságának 

22,09 százaléka románnak, 3,99 százaléka pedig romának vallotta magát. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110080&cim=a_magyar_diakok_szovetsege_elutasitja_a_manipulalast
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110077&cim=nem_lenne_hiteles_a_2011_es_nepszamlalas
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-partiumakolozsvaraszekelyfold-tengelyt-kell-erositeni
http://itthon.transindex.ro/?hir=28214
http://itthon.transindex.ro/?hir=28231
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110129&cim=kis_mertekben_csokkent_kovaszna_megye_magyarsaganak_aranya
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Dél-Kelet Erdély polgármestereinek tartanak építettörökség-védelmi képzést 
2012. február 7. – transindex.ro 

Délkelet-Erdély polgármesterei, tanácsosai és az örökségvédelemért felelős helyi hatóságai 

számára szervez építettörökség-védelmi képzést a kolozsvári Transylvania Trust 

Alapítvány és a Kolozs Megyei Tanács. 

 

A csíkmadarasi zászlóügy 
2012. február 7. – Erdély Ma, Duna TV 

A Duna TV a Csíkmadarason kitűzött magyar zászló és az ezt követő feljelentések kapcsán 

beszélget az érintett település polgármesterével. 

 

Kisebbségellenes gesztus Teszáritól 
2012. február 8. – Krónika 

Többek között a napi egyórás magyar adástól, az országban élő német és a további 16 

elismert kisebbség műsoraitól, az esti regionális híradótól, valamint a hazai kosárlabda 

bajnokság élő közvetítéseitől fosztotta meg a tévénézőket az RDS-RCS szolgáltató. 

 

BBTE: közzétették a magyar jelöltek programját  
2012. február 8. – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) úgy kellene hogy használja és elossza saját 

jövedelmét, hogy ezzel leküzdje azokat a hátrányokat, amelyekkel egyes szakok küzdenek a 

felsőoktatás egyre gyorsabb piacosodása miatt – jelentette ki Vincze Enikő antropológus, 

aki megméretkezik az intézmény rektori tisztségéért. 

 

MOGYE: törvénytelen rektorválasztás 
2012. február 8. – Új Magyar Szó 

Javában zajlik a rektorválasztásra való készülődés a MOGYE-n, annak ellenére, hogy az 

intézmény nem rendelkezik érvényes működési chartával. Király András oktatási 

államtitkár korábban az ÚMSZ-nek kijelentette: bármi történik a MOGYE-n, amíg nincs 

érvényes chartája, semmilyen testületi változtatás nem lesz érvényes. 

 

Horváth: pénz nélkül hiába a stratégia 
2012. február 8. – Krónika 

„Lehet stratégiákat kidolgozni a népességfogyás megakadályozása érdekében, a kérdés 

azonban az, hogy milyen eszközöket tudunk mellérendelni” – jelentette ki Horváth István 

kolozsvári szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke, amikor a Krónika arról 

faggatta, szerinte hogyan lehetne megakadályozni, hogy az ország lakossága, ezen belül a 

magyarság lélekszáma tovább apadjon. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28215
http://erdely.ma/autonomia.php?id=110101&cim=a_csikmadarasi_zaszlougy_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60283
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=146707
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Vörös: nem az ördögtől valók a nemzeti kisebbségek kollektív jogai 
2012. február 7. – SITA, Új Szó Online 

A nemzeti kisebbségek kollektív jogai nem ördögtől valók, a kisebbségeknek pedig 

szükségük van ilyen jogokra - jelentette ki a parlamentben Vörös Péter. A Híd képviselője 

szerint a kollektív jogok alkalmazása nem veszélyezteti az ország területi integritását, és 

meggyőződése, hogy a sikeres és elégedett kisebbség stabilizáló tényező. 

 

Változtatni akar a helyzeten az MKP 
2012. február 7. – MTI, M1, Magyar Nemzet Online 

Kiemelt feladatnak tartja a munkahelyteremtést a munkanélküliségtől leginkább sújtott, 

főleg magyarok lakta szlovákiai régiókban a Magyar Koalíció Pártja – mondta el Németh 

Gabriella, az MKP alelnöke a Magyar Televízió Kárpát Expressz című műsorában. 

 

Körülbelül tízezren szavaznak majd külföldről 
2012. február 7. – TASR, Új Szó Online 

Körülbelül tízezer külhoni szlovák állampolgár vesz majd részt a márciusi előrehozott 

választásokon a Külföldi Szlovákok Világtársulása (SZSZ) becslése szerint. 

 

2014 után kezdődhetne az új komáromi híd építése 
2012. február 7. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Leghamarabb 2014 után kezdődhetne meg az Észak- és Dél-Komárom közötti új híd 

építése - derült ki a magyar-szlovák vegyes bizottságnak a közúti infrastruktúra aktuális 

kérdéseiről szóló egyeztetésén Somorján. 

 

Összhangban a magyar és szlovák vasúti fejlesztések 
2012. február 7. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

A szlovák-magyar határon átnyúló vasúti fejlesztések és a vasúti teherforgalmi 

együttműködések lehetőségeiről tárgyalt a kétoldalú Infrastruktúra Vegyesbizottság 

Pozsonyban. 

 

Slota nem tud együttműködni „irredenta” pártokkal 
2012. február 7. – TASR, hirek.sk 

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke a szlovákiai pártok közül csupán a Most-

Híddal és az MKP-val való együttműködést nem tudja elképzelni. „Meggyőződésünk, hogy 

ezek a magyar irredenta pártok a szlovák államiság ellen lépnek fel“- mondta Slota. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/07/voros-nem-az-ordogtol-valok-a-nemzeti-kisebbsegek-kollektiv-jogai
http://mno.hu/kulfold/valtoztatni-akar-a-helyzeten-az-mkp-1049484
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/07/szsz-korulbelul-tizezren-szavaznak-majd-kulfoldrol
http://www.bumm.sk/65030/2014-utan-kezdodhetne-az-uj-komaromi-hid-epitese.html
http://www.bumm.sk/65035/osszhangban-a-magyar-es-szlovak-vasuti-fejlesztesek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120207145948/Slota-nem-tud-egyuttmukodni-irredenta-partokkal.html


 

 

 

 

 

 
6 

 

Felhívás a vagyon-visszaszármaztatási kérelmek benyújtására 
2012. február 6. – Vajdaság Ma 

A szerb vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási ügynökség hétfőn nyilvános felhívást tett 

közzé az elvett vagyon visszaszármaztatására, illetve a kárpótlásra vonatkozó kérelmek 

benyújtásával kapcsolatosan. A kérelmek, a postai leadást követően a restitúciós 

ügynökség illetékes területi egységéhez kerülnek. 

 

Vagyon-visszaszármaztatás: Térítésmentes jogsegély Zentán 
2012. február 6. – Vajdaság Ma 

Kecskés Bas Ágnes, Zenta község vagyonjogi ügyésze térítésmentes jogsegélyt nyújt a 

polgároknak az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló 

törvénnyel kapcsolatban. 

 

Adán is átadhatták az állampolgársági kérelmeket 
2012. február 7. – Pannon RTV 

Adán is átadható volt kedden a magyar állampolgársági kérelem. Magyarország szabadkai 

főkonzulátusának dolgozói a városházán fogadták az ügyfeleket. A környékbeli idősebbek 

számára nagy segítséget jelentett ez e lehetőség. 

 

Felsőoktatási együttműködés a Kárpát-medencében 
2012. február 7. – Pannon RTV 

A Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények könyvtárainak együttműködéséről tárgyalt 

Debrecenben a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar vezetősége. Az intézmény 

képviselői a Debreceni Tudományegyetem 100 éves évfordulója alkalmából szervezett 

ünnepségen vettek részt. 

 

Az európai normák érvényesítését szorgalmazzák EP-képviselők az ukrajnai 

választási törvényben 
2012. február 7. – MTI 

Érvényesítsék Ukrajnában az európai kisebbségvédelmi normákat, és ennek jegyében az 

októberi parlamenti választásokon jelöljenek ki olyan választókerületet, amely magában 

foglalja a kárpátaljai magyarság túlnyomó többségét - szorgalmazták kedden Brüsszelben 

az Európai Parlament (EP) kisebbségügyi munkacsoportjának rendkívüli ülésén. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16092/Felhivas-a-vagyon-visszaszarmaztatasi-kerelmek-benyujtasara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12914/Vagyon-visszaszarmaztatas-Teritesmentes-jogsegely-Zentan.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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Tudomány és oktatás Ukrajnával közösen! 
2012. február 7. – Kárpátalja Ma 

Együttműködési megállapodást írtak alá a Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centrum és az ukrán Ungvári Nemzeti Egyetem vezetői. A szerződés 

tartalmazza a két intézmény közti tudományos információcserét. Ebbe tartozik a 

közigazgatási és szakmai személyzet, a kutatócsoportok, orvosok kölcsönös látogatásai, és 

különböző diákcsereprogramok is. 

 

Lovrić Mirjana továbbra is felelős szerkesztő lesz 
2012. február 7. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának ülésén a tagok 

beleegyezésüket adták Lovrić Mirjana, a nemzetiségi tévéműsorok felelős szerkesztőjének 

kinevezéséhez, és elfogadták a 2011-es évi beszámolót. 

 

Magyar nyelvtanfolyam Bécsben 
2012. február 7. - Volksgruppen 

Magyar nyelvtanfolyam indul Bécsben. A teljesen kezdőknek és a haladóknak is külön 6x3 

tanegységes tanfolyam indul. 
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http://www.karpatalja.ma/oktatas/7625-tudomany-es-oktatas-ukrajnaval-kozosen
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3294
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/
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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.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/

