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Bizalmat kapott az Ungureanu-kormány 
2012. február 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Szabadság, Új 

Magyar Szó, HVG 

Bizalmat kapott Mihai Răzvan Ungureanu kormánya, miután a parlament két háza 

csütörtöki együttes ülésén, az ellenzék távollétében bizalmat szavazott az Emil Boc hétfői 

lemondása nyomán összeállított kabinetnek. A Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE) éléről 

szerda este lemondott Ungureanu kormányát 237-en támogatták, ketten ellene voksoltak, 

így megkapta a szükséges támogatást, hiszen legkevesebb 232 voksra volt szüksége. 

 

Tőkés átadta az EP-alelnöki stafétát Surjánnak 
2012. február 9. – MTI, Echo TV, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Szimbolikusan átadta a stafétát az Európai Parlament alelnöki tisztségét mostantól betöltő 

Surján Lászlónak Tőkés László eddigi alelnök. Tőkés elmondta: az új alelnökkel a közös 

magyar ügyet képviselik, nemzetpolitikai szintre emelve a kisebbségpolitikát. Kiemelte: ő 

már nem kisebbségi politikusnak, hanem nemzetpolitikusnak érzi magát, az erdélyi 

magyarok képviselete nem kisebbségi ügy, hanem az egységes magyarság képviseletét 

jelenti. 

 

Felhívás az RMDSZ-hez a MOGYE magyar tagozata ügyében 
2012. február 9. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Felhívással fordult az RMDSZ vezetőségéhez Ádám Valerián, a Romániai Magyar Orvosi és 

Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület titkára, aki a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar 

tagozatának létrehozását sürgeti, és nyomatékul tüntetést helyezett kilátásba. 

 

Bepereli a tanügy-minisztériumot a MOGYE 
2012. február 9. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika, Új Magyar 

Szó 

Az egyetemi charta jóváhagyásának megtagadása miatt bepereli az oktatási 

minisztériumot a MOGYE - jelentette be az intézmény rektor. Constantin Copotoiu szerint 

készek nemzetközi bírósághoz is fordulni, mert úgy vélik, a kormány megszegi az egyetemi 

autonómiát. 

 

„Egy új szervezet létrehozásával nem oldódnak meg a moldvai problémák” 
2012. február 9. – transindex.ro 

„Egy új szervezet létrehozásával nem oldódnak meg a moldvai problémák, létrehozhatnak 

akárhány alapítványt, nem lesz tisztázva a helyzet – mi a megoldást abban látjuk, hogy az 

RMPSZ-szel közösen, hosszú távra, a romániai magyarság oktatási központjainak 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60368
http://www.echotv.hu/eu/tokes_atadta_az_epalelnoki_stafetat_surjannak.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60364
http://itthon.transindex.ro/?hir=28275
http://itthon.transindex.ro/?hir=28276
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hálózatába illeszkedve lehet biztosítani a csángó oktatási program jövőjét” – nyilatkozta a 

Transindexnek Duma András, a csángó tanács moderátora. 

 

Az EMNP szerint nem képes érvényesíteni a törvényt “a kormánykerék 
mellett könyökölő” RMDSZ 
2012. február 9. – transindex.ro 

„Az RMDSZ részvételével megújuló kabinet néhány hónappal a parlamenti választások 

előtt újfent a hatalom megtartására törekszik. Szomorú, hiszen éppen ez a hataloméhes 

felfogás vezetett a csődközeli helyzethez és ennek következtében horribilis összegű 

kölcsönök felvételéhez” - áll abban az állásfoglalásban, amelyet az Erdélyi Magyar Néppárt 

nevében Toró T. Tibor megbízott elnök fogalmazott meg. 

 

Az új kormány sürgetné a kisebbségi törvény elfogadását 
2012. február 9. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az új kormány programjában szerepel a vállalás, hogy támogatják a kisebbségi törvény 

„minél sürgősebb” elfogadását, külön fejezet van az etnikumközi kapcsolatok fejlesztéséről 

– nyilatkozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. 

 

Heteken belül aláírhatják a megállapodást az RMPSZ-szel 
2012. február 9. – transindex.ro 

A magyar kormány előkészítette az írásbeli megállapodást a moldvai csángó oktatási 

program átvételéről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, és azt egy-két héten 

belül aláírhatják – jelentette be Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő vezetője. 

 

Cenzus: torzító, hibás adatok? 
2012. február 10. – Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Hibát hibára halmozott a romániai népszámlálás, ennek ellenére nem lehet eltekinteni az 

eredményeitől, ami pedig a nyelvi jogokat illeti, az a politikum feladata, hogy elérje: az 

eddigi 20 százalékos arányt 15 százalékra csökkentsék – hangzott el többek között a 

Szabadelvű vitaestek keretében megszervezett Számmisztika és számháború című 

kolozsvári fórumon. 

 

Önállósuló magyar oktatás Kisjenőben 
2012. február 10. – Krónika 

Jóváhagyta az önálló magyar tannyelvű iskola és óvoda létrehozását a partiumi Kisjenő-

Erdőhegy városi tanácsa. Az Arad megyei Kisjenőben a Mihai Veliciu Gimnáziumhoz 

tartozó magyar nyelvű iskolai tagozat önállósodásáról február 6-án döntött a város 

önkormányzata, két magyar nemzetiségű képviselő beadványa alapján. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28278
http://itthon.transindex.ro/?hir=28278
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110246&cim=az_uj_kormany_surgetne_a_kisebbsegi_torveny_elfogadasat
http://itthon.transindex.ro/?hir=28286
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Kifogásolható a szlogen 
2012. február 10. – Kőrössy Andrea – Krónika, Új Magyar Szó 

Várhatóan a jövő hét elején tűzi napirendre az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 

Boros Zoltán beadványát, amelyben az EMNT művelődési alelnöke a Realitatea Tv 

naponta többször elhangzó szlogenjét kifogásolja – tudta meg a Krónika Szász Attilától, a 

CNA vezetőtanácsi tagjától. 

 

Partizánok 
2012. február 10. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint Szász Jenő „nyíltan bejelentette (mindjárt a pesti tévében, hadd lássák, 

az egész Kárpát-medencében, ki tesz legtöbbet az erdélyi magyarságért), hogy tüntetést 

szervez az RMDSZ ellen. Mert az már nem tűrhető, hogy a rendszerváltástól elűzött innen 

négyszázezer magyart, levágta a nyugdíjakat, megnyirbálta a fizetéseket. Ráadásul mind 

azt hirdeti, hogy a mi dolgaink Bukarestben dőlnek el, pedig a vak is látja, hogy 

Budapesten jobban dőlnek a dolgok.” 

 

Csángóföld egy napra Pestre költözik 
2012. február 10. – Vakulya Eszter – Magyar Nemzet 

Idén is megrendezik a Csángó Bált Budapesten a Petőfi Csarnokban; a pénteki 

rendezvényen Lakatos Demeter csángó magyar költő munkássága előtt tisztelegnek 

születésének 100. évfordulója alkalmából. Az eseményt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt megbízott elnöke nyitja meg. A találkozó fővédnöke Schmitt Pál köztársasági 

elnök lesz. 

 

Nem sikerült liberalizálni az állampolgársági törvényt  
2012. február 9. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Nem fogadta el a szlovák törvényhozás az SDKÚ, a KDH és az SaS indítványát az 

állampolgársági törvény megváltoztatására. A három kormánypárt azt szerette volna 

elérni, hogy azok a szlovák állampolgárok, akik úgy veszik fel más állam állampolgárságát, 

hogy ott bejegyzett lakhelyük van, ne veszítsék el szlovák állampolgárságukat. 

 

Megbukott az SNS szobortörvénye 
2012. február 9. – TASR, bumm.sk, Új Szó 

Elbukott a parlamentben az SNS szobortörvénye. Rafael Rafaj és Ján Slota javaslata annak 

fényében ítélte volna meg a történelmi személyiségekről felállítani szándékozott szobrokat, 

hogy azok a személyiségek nemzetébresztők voltak, vagy a szlovákok jogai ellen 

cselekedtek. 
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http://mno.hu/grund/csangofold-egy-napra-budapestre-koltozik-1050275
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/09/nem-sikerult-liberalizalni-az-allampolgarsagi-torvenyt
http://www.bumm.sk/65105/megbukott-az-sns-szobortorvenye.html
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IVO: Nem javult a kisebbségek helyzete Szlovákiában 
2012. február 9. – MTI, Szabad Újság, Új Szó 

Nem javult a kisebbségek helyzete Szlovákiában a 2011-es év második felében - derül ki a 

IVO társadalomkutató intézet jelentéséből. 

 

Malina Hedvig abszurdnak tartja az ellene folyó ügyészségi eljárás 
folytatódását 
2012. február 9. – MTI, Szabad Újság, Új Szó Online 

Abszurd helyzetnek tartja Žák-Malina Hedvig, hogy miután a Radičová-kabinet múlt hét 

szerdán közleményben kért „bocsánatot” tőle, a főügyészség hamis tanúzás gyanújával 

tovább folytatja a vizsgálatot ellene. 

A Norbi Update-gate folytatódik 
2012. február 9. – bumm.sk, Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom a kétnyelvűség hiányát kéri számon a Norbi Update 

szlovákiai boltjaiban. „Kevés frusztrálóbb dolog létezik, mint amikor egy magyarországi 

vállalkozás a magyarlakta területeken kizárólag szlovák feliratokkal kommunikál 

ügyfeleivel” – vélik a mozgalom aktivistái. 

 

Újít a Pannon RTV 
2012. február 10. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Pannon RTV-ben komoly változások, újítások, frissítések következtek be. A sugárzást 

igyekeznek eljuttatni minél több háztartásba a modern technika segítségével. Egy olyan 

hálózat kiépítése van folyamatban, amely Vajdaság-szerte összeköti a magyar 

sajtóorgánumokat, valamint erősíti a kapcsolatot a belgrádi televízióval és a magyarországi 

médiaházakkal. 

 

Horvátországi magyar emlékek 
2012. február 9. – Új Magyar Képes Újság 

Az eszéki magyar tanszék hallgatói egy előadássorozat keretében ismerkedhettek meg 

Horvátország magyar emlékeivel. Andócsi János történelemtanár előadásában beszélt 

többek között Klisza és Szent Margit kapcsolatáról, a zágrábi püspükségről és egyéb 

magyar értékekről is. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/09/ivo-nem-javult-a-kisebbsegek-helyzete-szlovakiaban
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/09/malina-hedvig-abszurdnak-tartja-az-ellene-folyo-ugyeszsegi-eljaras-folytat
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/09/malina-hedvig-abszurdnak-tartja-az-ellene-folyo-ugyeszsegi-eljaras-folytat
http://www.bumm.sk/65096/a-norbi-update-gate-folytatodik.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1370-horvatorszagi-magyar-emlekek
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Így kellene kinéznie az egészségügyi kártyának a kétnyelvű területen! 
2012. február 9. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő levélben figyelmeztette Samo 

Fakint, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet vezérigazgatóját, hogy a nemzetiségileg 

vegyesen lakott területen az egészségügyi kártyának minden esetben kétnyelvűnek kell 

lennie. 
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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.hvg.hu/
http://www.index.hu/
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http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
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http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
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http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
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http://www.maszol.ro/
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