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Répás: komoly anomáliák a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

gazdálkodásában 
2012. február 8. – MTI, hirado.hu, Krónika, Új Magyar Szó 

Komoly anomáliákra derült fény az MCSMSZ gazdálkodásában az átvilágítás során - 

mondta Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, 

hogy a könyvelési káoszra jellemző, hogy a négy hónapos vizsgálat sem tudta 

megállapítani, hogy létezik-e az a 35-40 milliós adósság, amit a szervezet korábban 

támogatást kérve jelzett. Ezek után döntöttek úgy, hogy a jelenlegi formában nem tudják a 

támogatást folytatni, és új alapítványt hoznak létre. 

 

Nem módosul a szlovák alkotmány a magyar miatt 
2012. február 8. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A parlament elutasította a Smer alkotmánymódosító javaslatát, melynek lényege az volt, 

hogy a szlovák alaptörvényben rögzítsék, Szlovákia csak egyéni alapon ismeri el a nemzeti 

kisebbségek jogait, kollektív alapon nem. A Smer azzal indokolta a módosítást, hogy 

Magyarország olyan lépéseket tesz Szlovákia irányába, melyek aggodalmat keltenek, és 

Szlovákia területi integritására is hatással vannak. 

 

Kelemen: holnap megszavazzuk a koalíció által javasolt kormányprogramot 
2012. február 8. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az RMDSZ elnöke elmondta, a kormányprogram kisebbségekre vonatkozó fejezete szerint 

a kormány továbbra is támogatja a kisebbségi törvény elfogadását. A kormányprogram 

továbbra is tartalmaz a kisebbségek anyanyelven tanulásának bővítésére vonatkozó 

előírásokat. Kelemen rámutatott, a koalíció továbbvitelének a politikai és a gazdasági 

stabilitás szempontjából óriási jelentősége van, éppen ezért holnap megszavazzák a 

koalíció által javasolt kormányprogramot és az Ungureanu által javasolt kormánylistát. 

 

Az MPP az autonómiához és az önálló magyar egyetemhez kötné az új 

kormány támogatását 
2012. február 8. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az MPP szerint a most felálló kormány támogatását három feltételhez kell kötni. Ezek: 

Románia közigazgatási átszervezése közepette Székelyföld területi autonómiájának 

megvalósítása, kisebbségi törvény helyett a személyi elvű autonómia megteremtése a 

szórványban élő magyarok számára, valamint az önálló, állami magyar egyetem 

visszaállítása. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/08/15/Repas_komoly_anomaliak_a_Moldvai_Csangomagyarok_Szovetsege_gazdalkodasaban.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/08/15/Repas_komoly_anomaliak_a_Moldvai_Csangomagyarok_Szovetsege_gazdalkodasaban.aspx
http://www.bumm.sk/65065/nem-modosul-a-szlovak-alkotmany-a-magyar-miatt.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28253
http://itthon.transindex.ro/?hir=28241
http://itthon.transindex.ro/?hir=28241
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Március 10-én tart tisztújító küldöttgyűlést az MCSMSZ 
2012. február 8. – transindex.ro 

Március 10-én tartja tisztújító küldöttgyűlését a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

(MCSMSZ), derül ki a szervezet közleményéből. Napirenden „a kialakult rendkívüli helyzet 

értékelése, ezzel kapcsolatos esetleges döntések meghozatala”; általános tisztújítás. 

 

Pénz beszél, az etnopolitikai hosszútávfutás nem szexi 
2012. február 8. – Sipos Zoltán – transindex.ro 

A Transindex Bognár Zoltán politológussal és Kiss Tamás szociológussal beszélgetett az 

erdélyi magyarság etnopolitikai céljairól. Utóbbi az autonómia kapcsán kifejtette: „ezt a 

szlogent minden választáskor előveszik, azonban üres, nincsen mögötte elképzelés, az elit 

ezt nem gondolja komolyan. Emiatt (legalábbis ebben a formájában) hitelét veszítette.” 

 

Dezméri István lett Hunyad megye új prefektusa 
2012. február 8. – Erdély Ma, Erdély Tv, transindex.ro, Új Magyar Szó 

A kormány szerdai határozatában Dezméri Istvánt nevezte ki Hunyad megyei 

prefektusnak. Dezméri elődje, Dézsi Attila tavaly év végén kormányfőtitkári megbízást 

kapott. 

 

Lesz-e magyar polgármester Marosvásárhelyen? 
2012. február 8. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Lesz-e magyar polgármester? címmel rendezi következő találkozóját az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete által létrehozott Magyar Állampolgárok Klubja. 

 

Elmarad az RMDSZ-ellenes marosvásárhelyi tüntetés 
2012. február 8. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt egyelőre elhalasztja a február 10-re Markó Béla miniszterelnök-

helyettes marosvásárhelyi székhelye elé hirdetett tüntetését. Ha azonban nem távoznak a 

Boc-kormány RMDSZ-es miniszterei a tárcák éléről, akkor ismét „napirendre tűzik” a 

tiltakozást. 

 

Új kormányprogram: helyet kaptak az RMDSZ családtámogató és 

gyermekvállalást ösztönző intézkedései 
2012. február 8. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ Főtitkárságának javaslatára az új kormányprogram vállalásai között tételesen 

szerepel néhány fontos családtámogatási és gyermekvállalást ösztönző intézkedés - 

nyilatkozta Kolozsváron Horváth Anna, a Szövetség önkormányzatokért felelős 

főtitkárhelyettese. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28255
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16505
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110195&cim=dezmeri_istvan_lett_hunyad_megye_uj_prefektusa
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/lesz-e-magyar-polgarmester-marosvasarhelyen
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/elmarad-az-rmdsz-ellenes-tuntetes
http://itthon.transindex.ro/?hir=28264
http://itthon.transindex.ro/?hir=28264
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Az AMMOA vádol: az oktatást veszélyeztették az MCSMSZ hiányosságai? 
2012. február 8. – transindex.ro 

A szövetség vagyona nincs biztonságban, véli a magyarországi magánadományok 

összegyűjtésére létrehozott alapítvány. Solomon szerint az AMMOA visszatartotta a 

támogatásokat. 

 

Kulcsár-Terza József: az RMDSZ áruló és megalkuvó 
2012. február 8. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Az előrehozott választásokat támogatja a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezte, az 

elnökség szerint az RMDSZ önös érdekeket képvisel, nem pedig a magyarság érdekeit. 

 

Elbocsátást helyeztek kilátásba a MOGYE egyik magyar oktatójával szemben 
2012. február 8. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Elbocsátást helyezett kilátásba Constantin Copotoiu, a MOGYE rektora az intézmény egy 

magyar oktatójával szemben, akit azzal vádol, hogy többnyire a magyar tagozat 

létrehozásával volt elfoglalva, és emiatt elmulasztotta teljesíteni hivatali kötelességeit. 

 

Népszámlálás: ijesztő tempóban fogy a szórványmagyarság 
2012. február 8. – transindex.ro 

A nagyobb magyar lakosságú városok összehasonlításából egyértelműen kitűnik: a 

szórványban fogy a leggyorsabban a magyarság, a Székelyföldön a leglassabb ütemben. 

Nagykároly és Nagyszalonta dacol a trendekkel. 

 

Copotoiu visszautasítja a politikai zsarolást 
2012. február 8. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Felháborodottságának adott hangot a MOGYE rektora, amiért az RMDSZ a 

kormánykoalíció feltételéül szabta a felsőoktatási intézmény önálló magyar tagozatának 

létrehozását. Constantin Copotoiu és az intézmény több román vezetője a 

sajtótájékoztatón elmondták, a magyar oktatás színvonalát „féltik”, ezért nem támogatják 

a magyar departamentum létrehozását és visszautasítanak minden politikai zsarolást. 

 

Kiiktatta a magyar adást a román Digi TV 
2012. február 8. – MTI, Index 

Kiiktatta kínálatából a magyar adást is sugárzó TVR3 közszolgálati televíziós csatornát a 

legnagyobb romániai műholdas programszolgáltató, a Digi TV. Ez az a csatorna, amely a 

regionális stúdiók adásait szórja országosan. A csatornán a déli idősávban a kolozsvári, a 

marosvásárhelyi és a temesvári stúdió, valamint a bukaresti stúdió magyar nyelvű adása 

nézhető. A Digi TV a leggazdagabb romániai magyarnak számító Teszári Zoltán 

üzletember ellenőrzése alatt áll. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=16529
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/kulcsar-terza-jozsef-az-rmdsz-arulo-es-megalkuvo
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110232&cim=elbocsatast_helyeztek_kilatasba_a_mogye_egyik_magyar_oktatojaval_szemben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16533
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/copotoiu-visszautasitja-a-politikai-zsarolast
http://index.hu/kultur/media/2012/02/08/kiiktatta_a_magyar_adast_is_sugarzo_csatornat_a_roman_digi_tv/
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„Minden magyar gyermek számít” a rádióadókon is 
2012. február 9. – Új Magyar Szó 

„Négy rádiós hanganyaggal bővült beiskolázási kampányunk eszköztára: ezekben Magyari 

Tivadar, a BBTE rektor-helyettese beszél a magyar nyelven való tanulás fontosságáról” – 

tudta meg az ÚMSZ Kovács Pétertől. A szövetség főtitkára elmondta, a rádiós anyagok 

változatosabbá teszik azt a kampányt, amelyet az RMDSZ folytat annak érdekében, hogy a 

magyar szülők magyar nyelvű iskolába írassák gyermekeiket. 

 

Kimaradt az útfejlesztésből Dél-Szlovákia 
2012. február 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Nem történt számottevő útfejlesztés Szlovákia déli, magyarok lakta régióiban 2010 óta - 

mondta el az MTI-nek Farkas Iván, az MKP gazdaságért és régiófejlesztésért felelős 

alelnöke. A probléma orvoslására az MKP egy komplex, a déli régió infrastruktúráját 

érintő fejlesztési programot dolgozott ki; ennek megvalósítása híján félő, hogy Szlovákia 

déli területei még inkább leszakadnak. 

 

A plakátfirkálások miatt vitatkozik Bugár és Berényi 
2012. február 8. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Bugár Béla sajtótájékoztatóján közvetetten a Híd óriásplakátjainak átfestésével vádolta 

meg az MKP-t. A Híd elnöke szerint a Komáromi járásban csak a Híd plakátjait festették 

át, több óriásplakáton megjelentek az őket leárulózó feliratok. Bugár ezzel kapcsolatban 

kijelentette, hogy az MKP részéről pártjára irányuló támadások fokozódásától tart. Az 

MKP szerint Bugár kezdi elveszíteni józan ítélőképességét, és lassan már a rossz idő miatt 

is a pártot okolja. 

 

Az EMT segítségét kérte Tamás Aladárné családja 
2012. február 8. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Az Emberi Méltóság Tanácsát (EMT), illetve Lomnici Zoltán segítségét kérte a szlovák 

állampolgárságától megfosztott Tamás Ilona családja. Az idős asszony lánya, Tamás Judit 

elmondta, a család azzal a kérdéssel kereste meg az EMT-t, hogy egy strasbourgi 

jogorvoslati kérelem beadása esetén lenne-e esélyük a számukra kedvező elbírálásra. 

 

Civil kataszter 
2012. február 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV  

Megkezdte működését a Vajdasági Magyar Civil Kataszter. A rendszerbe a feljelentkezés 

önkéntes, s több előnnyel is jár az abban szereplő szervezetek számára. Zsoldos Ferenc, az 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2105&cikk=146740
http://www.hirek.sk/belfold/20120208173537/Kimaradt-az-utfejlesztesbol-Del-Szlovakia.html
http://www.bumm.sk/65078/a-plakatfirkalasok-miatt-vitatkozik-bugar-es-berenyi.html
http://www.bumm.sk/65041/az-emt-segitseget-kerte-tamas-aladarne-csaladja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12926/Civil-kataszter.html
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MNT alelnöke, a Civil Konzultatív Testület elnöke elmondta, hogy a kataszter egyfajta 

áttekintést nyújt a vajdasági magyar civil szervezetekről. 

 

Újabb kétnyelvű cégtábla Szenttamáson 
2012. február 8. – Vajdaság Ma 

Tovább folytatódott az Emberi Jogi Központ - a magyar nyelv védelmében elindított - 

akciója, melynek során újabb kétnyelvű cégtábla került átadásra. Ezúttal egy 

vegyeskereskedés magyar és szerb nyelvű cégtábláját készíttették el, amelyet aztán 

ingyenesen az üzlet rendelkezésére bocsátottak. 

 

KMKSZ-vezetők az Európai Parlamentben 
2012. február 8. - Kárpátalja 

Gál Kinga (Fidesz) néppárti európai parlamenti képviselő meghívására a héten Brüsszelbe 

látogatott Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Brenzovics 

László, a KMKSZ alelnöke. A közelgő ukrajnai választások miatt a kárpátaljai magyarság 

képviselői még az elmúlt év végén kezdeményezték, hogy fogadja őket az Európai 

Parlament kisebbségügyi frakcióközi munkacsoportja. 

 

Aláírásgyűjtés Nagymuzsalyban 
2012. február 8. - Kárpátalja 

A beregszászi járási Nagymuzsaly és Nagybereg helyi tanácsa tavaly novemberben 

engedélyezte a kijevi székhelyű Nadra Ukrajini nemzeti részvénytársaságnak a területükön 

lévő aranylelőhelyek felderítését, illetve feltárását, valamint a kitermelés folytatását a 

nagymuzsalyi aranybányában. A döntés nagy felháborodást keltett az érintett falvak 

lakosságának körében, aláírásgyűjtés indult a bányászat ellen. 

 

Anyanyelvhasználat a bíróságokon 
2012. február 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán alkotmánybíróság 2011-ben hozott határozata szerint nem tekinthető 

alkotmányellenesnek a regionális vagy kisebbségi nyelveknek az államnyelvvel azonos 

szinten történő használata a bíróságokon. Ukrajnában, illetve Kárpátalján a gyakorlatban 

mennyire alkalmazható egy adott nemzeti közösség nyelve? – a Kárpáti Igaz Szó erről 

kérdezte Gaál Lajost, a Beregszászi Városi-Járási Bíróság elnökét. 

 

Tabajdi: a Fidesz ellehetetleníti az UMDSZ-t  
2012. február 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Tabajdi Csaba szerint „a kárpátaljai magyar közösség helyzetét súlyosbítja, hogy a Fidesz 

pártpolitikai okokból igyekszik ellehetetleníteni a széles legitimitást élvező Ukrajnai 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12924/Ujabb-ketnyelvu-cegtabla-Szenttamason.html
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-02-10/kmksz-vezetok-az-europai-parlamentben.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-02-10/alairasgyujtes-nagymuzsalyban.php
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8141
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8127


 

 

 

 

 

 
7 

Magyar Demokrata Szövetséget, és ezzel ellehetetleníti a kárpátaljai magyarság egységes 

politikai képviseletét.” 

 

Lendván szeptemberben indul a párhuzamos magyar–szlovén írás- és 

olvasástanítás 
2012. február 8. – Népújság 

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában kísérleti jelleggel az idén 

szeptemberben első osztályban elindul a párhuzamos kétnyelvű írás- és olvasástanítás: a 

beiratkozásnál a szülők a magyar és a szlovén nyelv párhuzamos tanulása mellett 

dönthetnek. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3630:lendvan-szeptemberben-indul-a-parhuzamos-magyarszloven-iras-es-olvasastanitas&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3630:lendvan-szeptemberben-indul-a-parhuzamos-magyarszloven-iras-es-olvasastanitas&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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