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Schmitt: egységes és érezhető nemzetpolitikát folytat a kormány 
2012. február 10. – MTI, bumm.sk 

Schmitt Pál államfő szerint az Orbán-kormány egységes, látható és érezhető 

nemzetpolitikát folytat, ahogyan azt korábban ígérte. A helsinki magyar nagykövetségen 

pénteken megrendezett állampolgársági eskütételen elmondta, az egyszerűsített honosítás 

bevezetése óta mintegy 130 ezren vették fel a magyar állampolgárságot. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: a kormány idén is biztosítja a moldvai 

oktatási program korábbi támogatását 
2012. február 10. – MTI, Szabad Újság, Krónika, Új Magyar Szó 

A kormány az idei évben is rendelkezésre bocsátja a moldvai oktatási program előző 

éveknek megfelelő mértékű támogatását, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

program működését, növekvő hatékonyságát és átlátható finanszírozását biztosítsa, 

amelyhez egy új struktúra létrehozása szükséges – mondta Répás Zsuzsanna pénteken, 

amikor a programban résztvevő mintegy harminc tanárt fogadta. 

 

Zombor: precedensértékű kártérítés 
2012. február 11. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Nem vagyoni kártérítésként 750 ezer dinárt ítélt meg egy szerb bíróság Zagyva Mérey 

Emmának, akinek az édesapját Tito partizánjai gyilkolták meg 1944-ben Zomborban. Ez 

lehet az első olyan eset, amikor a 30-40 ezer áldozatot követelő délvidéki magyarirtás 

miatt Szerbia jóvátételt fizet egy áldozat hozzátartozójának. Az ítélet nem jogerős. 

 

Fazékban főni 
2012. február 11. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

A moldvai csángó-magyar gyerekek oktatás körül kialakult helyzettel kapcsolatban közöl 

egy összefoglalót a Magyar Nemzet. A cikk bemutatja az előzményeket, hogy lemondott a 

Moldvai Csángó Magyarok Szövetségnek vezérkara, leírja, hogy Budapestről nézve milyen 

hiányosságok mutathatóak ki az MCSMSZ gazdálkodását tekintve. A megkérdezett A 

Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány kurátora elmondta, hogy céljuk a balkáni állapotok 

megszüntetése lenne. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. február 11-i számában olvasható. 

 

Dzurinda: nem könnyű megoldani a szlovák-magyar problémákat 
2012. február 12. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Mikuláš Dzurinda külügyminiszter szerint a magyar-szlovák viszony maratoni futás, s nem 

lehet rövidtávon megoldani a problémákat. Úgy gondolja, a magyar fél nem küzd őszintén 

a kettős állampolgárság problémájának megoldásáért. 
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Markó: a MOGYE-kérdés rendezése nélkül nem megyünk tovább 
2012. február 12. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

A kormányalakítást megelőző koalíciós tárgyalások során az RMDSZ egyértelművé tette: a 

további kormányzati részvételének egyik alapvető feltétele az oktatási törvény és a 

kisebbségi nyelvi jogok alkalmazása, valamint a MOGYE-n kialakult helyzet megoldása. 

Enélkül nem megyünk tovább – jelentette ki Markó Béla az Erdélyi Magyar Televíziónak 

(ETV). 

 

Nem adják ingyen az autonómiát 
2012. február 10. – MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, Új Magyar Szó 

„Merjünk álmodni, és higgyünk álmainkban, merjük álmodni azt, hogy a Kárpát-medencei 

magyarság egy nemzethez tartozik, merjünk hinni a határokon átnyúló nemzetegyesítés 

nagy ívű programjában. Merjük álmodni azt, hogy erős közösségek alkotják ezt a Kárpát-

medencei magyar nemzetet, és ezek egymással szolidárisak” – mondta Toró T. Tibor, az 

EMNP megbízott elnöke a XVI. Csángó Bál pénteki megnyitóján Budapesten. 

 

Mihály Árpád csodálatos keretbe foglalta a Linz elleni meccset 
2012. február 12. - szekesfehervar.hu 

A Sapa Fehérvár AV19 csodálatos utolsó harmadot produkálva ütötte ki a fő 

bajnokesélyest egy igazán ünnepi találkozón. A csapat így elmondhatja magáról, hogy 

minden ellenfelüket legyőzték már legalább egyszer az idei szezonban. A mérkőzés előtt 

ünnepélyes keretek között tette le állampolgári esküjét Mihály Árpád a Volán csíkszeredai 

születésű játékosa. 

 

Az intoleráns szemléletmód elfogadhatatlan 
2012. február 13. - Lovas István - Magyar Nemzet 

Gál Kingával Fidesze Európa Parlamenti képviselővel készített interjút a Magyar Nemzet, 

aki beszámolt arról, hogy mi zajlott a február 9-i állampolgári jogok, bel- és igazságügyi 

bizottsága előtt tartott beszámolóról. A képviselő elmondta azt is, hogy korábban többször 

fordultak az EB-hez a határon túli magyarok ügyében, azonban az esetek nagy részében azt 

a választ kapták, hogy a kisebbségi jogok nem tartoznak az EB hatáskörébe. Beszámolt 

arról is, hogy a legnagyobb hiányosságnak az tartja, hogy lassan nem lehet már őshonos, 

nemzeti vagy nyelvi kisebbségekről beszélni, hanem csak úgy fogadnak el bármilyen 

jogszabályt, hogy a kisebbségeket általánosítják. 
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Válaszolnak a vádakra a csángószövetség lemondott vezetői 
2012. február 10. – Krónika 

Tételesen válaszolt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) lemondott 

vezetősége az őket ért vádakra. Mint írják, utoljára fordulnak a közvéleményhez, a 

továbbiakban nem kívánnak reagálni semmiféle vádra. 

 

EMNP: a kormányváltás csak a hatalom megtartását szolgálja 
2012. február 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

A romániai kormányváltásnak korántsem az a célja, hogy az emberek gondjaira megoldást 

találjon, hanem újfent a hatalom megtartására irányul - véli Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNT) megbízott elnöke. 

 

Hová lett a 6000 nagybányai magyar? 
2012. február 10. – Erdély Ma, nagybanya.ro 

A Statisztikai Hivatal által közzétett részleges népszámlálási összesítéséből kiderül, hogy 

tíz év alatt hatezer fővel csökkent a nagybányai magyarság. 2002-ben 20 466 lakos vallotta 

magát magyarnak, 2011-ben pedig már csak 14 085. 

 

Victor Ponta szükségesnek tartja a romániai magyarság parlamenti jelenlétét 
2012. február 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Szükségesnek tartja a romániai magyarság parlamenti jelenlétét Victor Ponta, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, de csakis az RMDSZ képviselőit látná szívesen a 

román törvényhozásban. 

 

Tőkés: uniós jogszabályra van szükség a kisebbségi jogokról 
2012. február 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A kisebbségi jogok ügyében európai uniós polgári kezdeményezést indít a Kárpát-

medencei Magyar Autonómia Tanács. Azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió ne utalja 

kizárólag tagállami hatáskörbe a kisebbségi jogokat, és ennek érdekében jogalkotásra 

szeretnék késztetni az unió illetékes testületét. 

 

Elfelejtett kétnyelvű helységnévtáblák 
2012. február 13. – Szucher Ervin – Krónika 

Többszörös felszólítás után sem hajlandó tiszteletben tartani a 2001/ 215-ös helyhatósági, 

valamint az 1995/33-as, kisebbségi jogokra vonatkozó törvény előírásait az Országos 

Útügyi Vállalat (CNADNR), amely a múlt év novemberében a Hargita megyei 

Maroshévízen egynyelvűre cserélte az addigi kétnyelvű helységnévtáblákat. 
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Vass „kezébe veszi a sorsát” 
2012. február 13. – Új Magyar Szó 

„Eljött az ideje, hogy kézbe vegyem az ügyet” – fogalmazott az ÚMSZ megkeresésére Vass 

Levente marosvásárhelyi polgármesterjelölt. Mint fogalmazott, az RMDSZ és az EMNT 

közötti, az ő „hovatartozásáról” folyó vita rontja annak esélyeit, hogy a júniusban sorra 

kerülő helyhatósági választásokon lecseréljék Dorin Florea városgazdát. 

 

Helyreállhat a Mária-szobor 
2012. február 13. – Tasnádi Sáhy Péter – Új Magyar Szó 

Több mint háromezer aláírást tartalmazó dossziét nyújtott be a hét végén Szabó Ferenc 

RMDSZ-es városi tanácsos kíséretében a Temesvári Magyar Nőszövetség (TMSZ) a város 

polgármesteri hivatalában, az Örökségvédelmi Igazgatóságnak címezve, a Mária téri 

emlékmű helyreállításáért. 

 

Berényiék feljelentést tettek az SNS óriásplakátjai miatt 
2012. február 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Berényi József MKP-elnök, valamint a párt három roma képviselőjelöltje feljelentést tett a 

főügyészségen az SNS óriásplakátjai miatt. Szerintük nemzet- és fajgyalázás gyanúja áll 

fenn. A beadvány két SNS-es választási plakátot érint, melyeken a „Meddig fogunk 

ráfizetni a cigányokra? Megváltoztatjuk ezt!”, illetve „A Tátrától a Dunáig csakis 

szlovákul!” mondatok olvashatók. 

 

Chmel: fontosnak tartottuk a kisebbségi jogok védelmét 
2012. február 10. – bumm.sk 

Rudolf Chmel szerint a Radičová-kabinet egyértelműen jelezte, hogy számára nem 

közömbös a kisebbségi jogok védelme. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, 2011-ben 

a nemzetiségi kultúra támogatására 4 millió eurót osztottak szét. Sajnálatosnak nevezte, 

hogy nem sikerült elfogadni a kisebbségi kultúra finanszírozásáról szóló törvényt. 

 

Az MKP a roma közösség programjáról 
2012. február 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Soha nem szerepelt még a Magyar Koalíció Pártjának választási listáján annyi roma, mint 

most - mondta Berényi József pártelnök Pozsonyban, a párt romaügyi programjának 

ismertetésén. Berényi szerint az MKP nagyon komolyan gondolja a roma kisebbséggel való 

együttműködést, amit az is bizonyít, hogy olyan egyéniségeket választottak 

képviselőjelöltnek, akik már sokat tettek a roma közösségért az elmúlt évek során. 
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Tovább küzd a kétnyelvűségért a Fontos vagy! kezdeményezés 
2012. február 10. – bumm.sk 

Egyre több komáromi üzlet, vendéglátóhely és vállalkozás csatlakozik a Fontos vagy! 

mozgalomhoz, melynek célja, hogy a magyarlakta településeken kétnyelvűek legyenek a 

feliratok. 

 

Tőkés László: Magyar önrendelkezés a Kárpát-medencében 
2012. február 10. – Búss Gyöngyi – Felvidék Ma 

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés meghívására Tőkés László tartott 

előadást a Selye János Egyetem dísztermében. A kettős állampolgársággal kapcsolatban 

Tőkés kijelentette, hogy felér egy szabadságharccal az a polgári engedetlenség, amit a 

felvidéki kérvényezők felvállaltak. Vértelen népirtásnak nevezte azt, amit a magyarsággal 

művelnek. 

 

Helységnévtáblák - közleményekkel reagál egymásra a Híd és az MKP 
2012. február 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Civil szervezetek kezdeményezésére, az MKP támogatásával péntek délután több 

településen – Párkányban, Ógyallán, Pereden és Taksonyon – kihelyezték a hiányzó 

magyar helységnévtáblákat. A Híd  kampányfogásnak tartja az MKP akcióját, és úgy véli, 

hogy a helységnévtáblákat törvényes úton kell elhelyezni, az MKP szerint viszont „nem 

tárgyalgatásokra, hanem megoldásokra van szükség”. 

 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke Királyhelmecen 
2012. február 11. – Felvidék Ma 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke A magyar nemzetpolitika elmúlt 20 évének 

eredményei és hibái címmel tartott előadást Királyhelmecen. A házelnök előadásában 

hangsúlyozta, nincs határon túli és inneni ügy, csak magyar ügy van. 

 

Csáky: Hiányzik az MKP 
2012. február 13. - Szabad Újság 

Csáky Pál blogján ír arról, hogy miért mi lehet az oka annak, hogy az MKP-t miért kell a 

következő választásokon a parlamentbe juttatni. Az egyik ok lehetett, hogy már elegük van 

a saját zsebre dolgozó szlovák politikusokból, vagy mert  Iveta Radičová kormánya is 

mostohagyerekként tekintett Dél-Szlovákira, s nem adott ide jóformán semmilyen 

támogatást. Egy másik hangsúlyos ok lehet az, hogy a magyarság érdekképviselete nélkül 

nem látnak sok esélyt a Felvidék felemelkedésének irányába. 
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Szétverték Párkány magyar helységnévtábláját 
2012. február 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Szombat éjszakára ismeretlenek szétverték Párkány magyar helységnévtábláját, melyet az 

MKP pénteken helyezett ki. 

 

Óriási migrációs nyomás nehezedik a szerb-magyar határszakaszra 
2012. február 10. - tuti - Vajdaság Ma 

A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása 

címmel az Europe Direct Szeged irodája, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Európa-

tanulmányok Központja és a budapesti Francia Intézet közreműködésével magyar és 

francia kétnyelvű konferenciát rendeztek a Rektori Hivatal dísztermében.  

 

Mérey-Zagyva Emma pert nyert a Szerb Köztársasággal szemben 
2012. február 11. - Fekete J. József - Magyar Szó 

Január derekán zárult le a zombori Alapfokú Bíróságon Mérey-Zagyva Emmának a Szerb 

Köztársasággal szembeni kártérítési pere. A felperes nem anyagi kártérítést követelt, 

ugyanis édesapját, Mérey Istvánt 1944. december elején a partizánok a szeme láttára 

elhurcolták, majd kivégezték. Ezt követően a zombori Alapfokú Bíróságon nem anyagi 

jellegű kártérítésért folyamodott, noha anyagi jellegű kártérítési igényei is vannak, hiszen a 

hatóság a család számos ingatlanját is indokolatlanul elkobozta.  

 

Egeresi Sándor Vajdaság statútumáról, a tartomány hatásköreiről, Szerbia 

alkotmányáról 
2012. február 12. – Vajdaság Ma 

Vajdaság autonómiája alapvető kérdés Szerbia számára és az ország európai integrációja 

szempontjából - jelentette ki a Tanjug hírügynökségnek Egeresi Sándor, a vajdasági 

parlament elnöke. „2000 óta a tartományi kormányzatnak rendkívül világosan 

megfogalmazott európai politikája van, és én erre nem úgy tekintek mint valami 

különlegességre, hanem mint olyan politikára, amely illeszkedik Szerbia stratégiai 

célkitűzéseihez.” 

 

„A népirtás vádja szóba sem jöhet” 
2012. február 12. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Eltérőek a vélemények a tekintetben, hogy miként befolyásolja majd a két ország közötti 

kapcsolatokat, mindenekelőtt pedig a történelmi múlt tényeinek megállapítása érdekében 

felállított államközi történészcsoport további munkáját a Jobbik országgyűlési képviselői 

feljelentése, melyet az 1944/45-ös délvidéki atrocitások miatt nyújtottak be ismeretlen 
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tettesek ellen. A Magyar Szó által megkérdezett szakértők szerint felesleges lépést tett a 

Jobbik, mely Várady Tibor jogászprofesszor szerint meggondolatlan, s a jogi tényeket is 

mellőzi. 

 

Talán újra lesznek hallgatók az első évfolyamon! 
2012. február 10. – RTV Slovenija Hidak 

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 

30 éves jubileumát ünnepelte a közelmúltban. Az ország egyetlen olyan tanintézménye, 

ahol magyar nyelvet lehet tanulni felsőfokon. Tavaly nem volt elsős hallgatójuk, idén talán 

másképp lesz, reménykedik Kolláth Anna, a Tanszék vezetője.   M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3315
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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   

 

Fi
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
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/

