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Önkormányzati választás június 10-én? 
2012. február 14. – Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

Június 10-én rendezhetik meg az önkormányzati választásokat Romániában – erről 

egyeztettek tegnapi ülésükön a bukaresti kormánykoalíció pártjai. Az ülésen szó esett az 

ellenzék által követelt előre hozott választásokról is. A koalíciós pártok ezt ismét 

elutasították. 

 

A kettős állampolgárok nem kaptak választási értesítőt 
2012.02.13. - bumm.sk, Felvidék Ma  

Kikézbesítették a márciusi választásokról szóló értesítőt a választások idejéről és helyéről. 

A Felvidék Ma portál által megkérdezett kettős állampolgárok (Boldoghy Olivér, Fehér 

István, Dolník Erzsébet, Kassai Gyula, Gubík László) elmondták, ennek ellenére elmennek 

szavazni. 

 

Dagad a plágiumbotrány a MOGYE-n 
2012. február 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Plagizálással gyanúsítja Hantz Péter, a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) alelnöke a 

MOGYE Általános Orvostudományi Karának dékánját, Leonard Azamfireit. A BKB 

alelnöke szerint Azamfirei korábban egy olyan kutató csapat vezetője volt, amelynek 

szakdolgozata bizonyos részeit egy német professzor tanulmányából másolta. 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt elutasítja a „szélsőségesség” vádját 
2012. február 13. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Az EMNP nyilatkozatban utasította vissza, Victor Ponta hét végi sepsiszentgyörgyi 

kijelentéseit, melyekkel a politikus „szélsőséges, majdnem fasiszta módon" politizáló 

alakulatnak minősítette szervezetüket. Az EMNP beszédesnek tartja, hogy az ilyen 

politikusok számára csak az RMDSZ számít megbízható partnernek. 

 

Nem Kolozsváré a Magyar Napok 
2012. február 13. – manna.ro, Krónika, Szabadság 

Leszavazta a kolozsvári helyi tanács azt a módosító javaslatot, miszerint legyen kiemelt 

rendezvény a Kolozsvári Magyar Napok, és ennek függvényében kapjon 65 ezer lejt a helyi 

költségvetésből a magyar kulturális seregszemle. A szociáldemokrata tanácstagok 

elmondták, nem hajlandóak etnikai rendezvényt kiemelten támogatni, így a tervek szerint 

a KMN-re a civil szervezeteknek kiutalt pénzből csippentenek majd le. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32415-a-kettos-allampolgarok-nem-kaptak-valasztasi-ertesitot
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60473
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110578&cim=az_erdelyi_magyar_neppart_elutasitja_a_szelsosegesseg_vadjat
http://manna.ro/kozter/nem-kolozsvare-a-magyar-napok-2012-02-13.html
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EMNP: Vadim Tudort előzi be Victor Ponta a magyar kártya kijátszásával 
2012. február 13. – Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Victor Pontának a legutóbbi időkben tanúsított magatartása megerősíti: az önrendelkezés 

és a szuverenitás „szélsőséges” értékek azok számára, akik a nemzetközi baloldal dicstelen 

gyakorlatát éltetve brüsszeli segítséggel büntetnék saját országukat – állítja 

közleményében az EMNP. 

 

RMDSZ: újabb lépés a családok támogatása és a gyermekvállalás ösztönzése 

érdekében 
2012. február 13. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Újabb konkrét lépést tett az RMDSZ családtámogató és gyermekvállalást ösztönző 

cselekvési tervének megvalósítása érdekében: szakmai munkacsoportot hozott létre, 

amelynek feladata az európai jó példák beazonosítása, ezek összevetése a romániai 

lehetőségekkel, igényekkel és realitásokkal – jelentette be Kovács Péter főtitkár. 

 

Protokollum két hét múlva 
2012. február 13. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Konkrét határidőt szab a kormánykoalíció a kisebbségi törvény elfogadására. Ezt egy 

kormány-protokollumban rögzítik, amely egyik feltétele volt annak, hogy az RMDSZ 

továbbra is kormányon maradjon. 

 

RMDSZ kontra EMNP 
2012. február 13. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Közleményben kéri fel az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az EMNP országos és csíkszéki 

vezetését, hogy hagyjon fel „a magyar közösséget romboló tevékenységével, és hagyja abba 

a közforrásokból fedezett mocskolódó kampányait”. Az EMNP alelnöke elutasítja a 

vádaskodásokat. 

 

Magyar érettségi magyar állampolgároknak 
2012. február 13. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Magyar állami normatív támogatással működtetne Csíkszeredában levezői jellegű, 

ingyenes gimnáziumi oktatást és készítene fel helyi, magyar állampolgárságú személyeket 

magyarországi érettségire egy anyaországi cég. 

 

Miniszteri rendelet védi a Házsongárdi temető közel négyszáz műemléksírját 
2012. február 13. – transindex.ro, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Rendelettel erősítette meg a Házsongárdi temető egyéni műemlékké nyilvánított sírjainak 

a védettségét Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60475
http://itthon.transindex.ro/?hir=28313
http://itthon.transindex.ro/?hir=28313
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110519&cim=protokollium_ket_het_mulva_video
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/rmdsz-kontra-emnp
http://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-erettsegi-magyar-allampolgaroknak
http://itthon.transindex.ro/?hir=28315


 

 

 

 

 

 
4 

Ötmillió euró vállalkozót keres 
2012. február 13. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Ötmillió eurós támogatási projektre várnak üzleti terveket, jelentette be hétfőn Jakabos 

Janka. A háromszéki EMNT elnöke, az EMNT által kidolgozott Mikó Imre-terv 

koordinátora hangsúlyozta, ez lesz az első operatív támogatási programjuk. A pénzt a 

Svájci Befektetési Alap biztosítja. 

 

Alternatíva a mamutpártokra 
2012. február 13. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

Hétfő délután Kézdivásárhelyen is bemutatkozott az Erdélyi Magyar Néppárt frissen 

megválasztott megyei vezetősége, és ismertették a programjukat is. Toró T. Tibor szerint 

az általa mamutpártnak nevezett RMDSZ politikusai Bukarestben keresik a megoldást a 

magyarság problémáira, és nem helyben. Bírálta a Magyar Polgári Pártot is, ami immár 

nem képviseli hitelesen választóit. 

 

Perrel fenyegetett MOGYE-vezetők 
2012. február 14. – Krónika 

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület után a Bolyai Egyetem 

Barátai Egyesület is perbe hívja a MOGYE vezetőségét. A kolozsvári székhelyű szervezet 

két per indítását is fontolóra vette a marosvásárhelyi tanintézet ellen: az egyiket a MOGYE 

törvénytelen működése, a másikat az egyetem plágiummal vádolt vezetői ügyében. 

 

Dicséret, átok 
2012. február 14. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente vezércikkében Victor Ponta kijelentését kommentálja: „Ponta és a PSD-

PNL-duó eddigi magyar- és autonómiaellenes retorikája nyomán a mostani 

megnyilvánulás azt sugallhatja, hogy az RMDSZ részéről nem vár belemenős politizálást 

az önrendelkezés ügyében, ami nem biztos, hogy jó fényt vet a szövetségre a magyar 

szavazók szemében – a „Dicsérjen meg téged a Victor Ponta” így ma inkább átoknak 

minősülhet, mint jókívánságnak”. 

 

Magyar–román tárgyalás a nemzetiségekről 
2012. február 14. – Krónika 

A magyarországi román kisebbség helyzetéről, a magyarországi román ortodox egyház 

támogatásáról, valamint a magyarországi és a romániai magyar civil szervezetek 

együttműködéséről tárgyalt Bukarestben Latorcai Csaba helyettes államtitkár. A 

találkozóról kiadott közleményben a román külügyminisztérium úgy vélte, hogy a 

magyarországi román kisebbség nem fog rendelkezni „megfelelő” parlamenti képviselettel 

az új magyar választójogi törvény szerint. 

 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/gazdasag/otmillio-euro-vallalkozot-keres
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/alternativa-a-mamutpartokra
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Minden magyar gyermek számít – szórványban is   
2012. február 14. – Új Magyar Szó 

Egyre nagyobb teret nyer a Minden magyar gyermek számít elnevezésű kampány, amelyet 

az RMDSZ indított annak érdekében, hogy a magyar vagy etnikailag vegyes családok 

magyar tannyelvű iskolába, osztályba írassák gyermekeiket. Erről Magyari Tivadar 

oktatási kérdésekért felelős főtitkár-helyettes számolt be hétfőn Kolozsváron.   

 

Ma vizsgálják a Realitatea-ellenes feljelentést 
2012. február 14. – Új Magyar Szó 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) mai ülésén kerül terítékre a Realitatea TV 

magyarokat diszkrimináló klipje, amelyre Boros Zoltán, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács művelődési alelnöke hívta fel a tanács figyelmét.   

 

Tisztújítás a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben 
2012.02.13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tisztújító közgyűlést és cserkészvezetői konferenciát tartott a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség 2012. február 11-12-én Érsekújvárban. Az elkövetkező négy évben 

továbbra is Csémi Szilárd tölti majd be az ügyvezető elnöki tisztséget, a legfelsőbb 

testületnek számító Szövetségi Cserkésztanács elnöke Kocur László lett. 

 

Új magyar táblát állítanak Párkányban a letört helyébe 
2012.02.13. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Új magyar nyelvű helységnévtáblát állít a Magyar Koalíció Pártja Párkányban annak a 

helyére, amelyet a hét végén ismeretlen tettesek széttörtek - mondta el az MTI-nek Farkas 

Iván, a párt gazdasági ügyekért felelős alelnöke. 

 

Változhat a választási rendszer 
2012. február 14. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Gorilla-ellenes tüntetők a választási törvény módosítását követelik. Azt akarják, hogy a 

választópolgárok közelebb kerüljenek a képviselőkhöz, ezért egyéni választókörzetek 

kialakítását szorgalmazzák. A Híd és az MKP is megfontolásra érdemesnek tartja a 

tüntetők követelését, Grigorij Meseznikov politológus szerint ez a kis pártok azonnali 

„kivégzésével” járna, a Smer pedig alkotmányos többségre tehetne szert. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=146913
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2405&cikk=146900
http://www.bumm.sk/65214/tisztujitas-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetsegben.html
http://www.bumm.sk/65224/uj-magyar-tablat-allitanak-parkanyban-a-letort-helyebe.html
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Több gyereket írattak be magyar iskolába, mint tavaly 
2012. február 14. – Száz Ildikó – Új Szó 

Az Érsekújvári járás két településén, Tardoskedden és Udvardon elégedettek 

beiratkozások eredeményével. Tavaly mindkét településen csökken a gyermekek száma, 

idén fordított a helyzet. 

 

Az MKP és a Híd kampánya 
2012. február 14. – Horbulák Zsolt – Új Szó 

Az Új Szó kommentárja szerint a Most-Híd választási programja összefogottabb, 

innovatívabb, konkrétebb, és jobban számonkérhető. Az MKP programja olvasmányosabb, 

ugyanakkor sok elírást, helyesírási hibát tartalmaz. 

 

Menni vagy maradni? 
2012. február 13. – Jergic Julianna - Vajdaság Ma 

Szerbiát az utóbbi két évtizedben legalább 20 ezer egyetemi végzettséggel rendelkező fiatal 

hagyta el. Az egyetemisták közel kétharmada most is az országon kívül látja a jövőjét. A 

legtöbben Nyugat-Európába, a skandináv országokba, az Amerikai Egyesült Államokban, 

illetve Kanadába távoznának.  

 

Nem vált jogerőssé a Mérey–Zagyva Emma javára szóló ítélet 
2012. február 14. - Fekete J. József – Magyar Szó 

A zombori Alapfokú Bíróságon precedens értékű ítélet született Mérey–Zagyva Emma 

javára, az ítélet hétfőn vált volna jogerőssé. Az Alapfokú Bíróságra beérkezett a Szerb 

Köztársaság jogi képviselőjének február nyolcadikán kelt fellebbezése, így az ítélet nem 

vált jogerőssé, az ügy tárgyalását másodfokon is le kell folytatni. 

 

Magyar táncművészeti oktatás a főiskolán 
2012. február 13. - Kárpátinfo 

Dr. Diószegi László koreográfus a magyar táncművészet és tánckultúra témakörében tart 

foglalkozássorozatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Teleki László 

Alapítvány ügyvezető igazgatója a havonta tartandó szakkollégiumon a magyar 

tánckultúra rejtelmeit ismerteti a kárpátaljai fiatalokkal.  
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4742/Menni-vagy-maradni.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-14_Nem_valt_jogerosse_a_Merey_Zagyva_Emma_javara_szolo
http://karpatinfo.net/kultura/2012/02/13/magyar-tancmuveszeti-oktatas-foiskolan
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„Átállított” egyházi líceum 
2012. február 13. – Kárpáti Igaz Szó 

A korábbi évek részadataihoz viszonyítva idén eddig kevesebben jelentkeztek az emelt 

szintű érettségire. Kristofori Olga, a munkácsi Szent István Római Katolikus Líceum 

igazgatója úgy véli, a magyarok esetében főként az játszik közre, hogy nagyon kevesen 

tudnak megbirkózni az ukrán nyelvvel, s annak is híre megy, hogy az egyetemi vizsgákon 

esetenként nem feltétlenül a hallgató tudása számít.  

 

Első osztálytól egyforma eséllyel tanulni a magyart és a szlovént 
2012. február 13. – RTV Slovenija Hidak 

A 2012/2013-as tanév újdonságot hoz a kétnyelvű oktatásba. A beiskolázással a Lendvai 

Egyes Sz. Kétnyelvű Általános iskolában kísérleti szinten párhuzamosan bevezetnék a 

magyar és a szlovén nyelv írás és olvasásának tanítását. A kínálkozó lehetőségről Szabó 

Tatjana igazgatónővel beszélgetett a Hidak szerkesztője. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8187
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3331
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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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