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Semjén: elkészült a nemzeti jelentőségű intézmények listája 
2012. február 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Elkészült a nemzeti jelentőségű intézmények listája az egész Kárpát-medencére 

vonatkozóan - jelentette be Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes elmondta, ezek az intézmények nem évről évre, pályázatok útján, hanem 

kiszámítható módon részesülnek majd támogatásban. Mint kifejtette: akik kiszámítható 

partnerek a nemzetstratégia tekintetében, azok kiszámítható, speciális finanszírozást 

fognak kapni. 

 

Dzurinda szerint „civilizálatlan és nem európai” a magyar állampolgársági 
törvény 
2012. február 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

Magyarország javítsa ki a kettős állampolgárságról szóló, „nem európai, civilizálatlan 

törvényét” - mondta Mikuláš Dzurinda. A szlovák külügyminisztertől az MTI azt kérdezte: 

van-e Szlovákiának olyan törvénye amely lehetővé teszi, hogy szlovák állampolgárokat 

választójoguk elvesztésével büntessék azért, mert felvették egy másik ország 

állampolgárságát is. 

 

Nemzeti jelentőségű intézmény lett a Sapientia és a Kolozsvári Magyar 
Napok 
2012. február 14. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Elkészült a nemzeti jelentőségű intézmények listája az egész Kárpát-medencére 

vonatkozóan – jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes kedden Budapesten. A tizenhat erdélyi intézmény és program között a Sapientia 

egyetem és a Kolozsvári Magyar Napok is szerepelnek. 

 

Továbbra is köd fedi a nemzeti jelentőségű intézmények körét 
2012. február 14. – Krónika 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által nyilvánosságra hozott, normatív támogatásban 

részesülő szervezetek és programok listáját tartalmazó szervezeti névsorral kapcsolatosan 

az egyedüli pozitívum, hogy az idén lesz normatív támogatás - nyilatkozta Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára, majd hozzátette: 2011-ben a nemzeti jelentőségű intézmények hiába 

várták a magyarországi segítséget, a támogatási keretek jelentős részét a Demokrácia 

Központok emésztették fel. 

 

Középfokú nyelvvizsgának számít a román érettségi 
2012. február 14. – Krónika 

Répás Zsuzsanna elmondta: módosítást dolgoztak ki azon határon túli magyar diákokra 

vonatkozóan, akik egyetemi tanulmányaikat Magyarországon szeretnék folytatni. Ennek 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/14/12/Semjen_elkeszult_a_nemzeti_jelentosegu_intezmenyek_listaja.aspx?source=hirkereso
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/14/kettos-allampolgarsag-dzurinda-szerint-civilizalatlan-es-nem-europai-a-mag
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/14/kettos-allampolgarsag-dzurinda-szerint-civilizalatlan-es-nem-europai-a-mag
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60520
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60520
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60520
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értelmében aki magyar nyelvű középiskolában végzett, és az adott ország nyelvén leteszi az 

érettségit, azt elismerik középfokú nyelvvizsgának. 

 

Csángóügy: az ellentétek feloldását és párbeszédet szorgalmaz Böjte Csaba 
2012. február 14. – transindex.ro 

A moldvai csángó magyar oktatás ügye mellett elkötelezett szervezetek, személyek közötti 

ellentétek feloldása, megbeszélése mellett foglalt állást Böjte Csaba ferences szerzetes, aki 

Románia-szerte 45 gyermekvédelmi központot, bentlakó és napközi otthont, iskolát 

alapított a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére. 

 

Több igen és kevesebb „da” Kolozsváron 
2012. február 14. – Erdély Ma 

Igen, tessék! néven indítanak magyar nyelvvédő mozgalmat Kolozsvárt. A civil 

kezdeményezés a helyiek és a magyar turisták anyanyelvhasználatát bátorítja az 

üzletekben. 

 

Arad megyében is zajlik a beiskoláztatási kampány 
2012. február 14. – Sólya R. Emília – Nyugati Jelen 

Arad megyében is zajlik az RMDSZ által indított országos beiskoláztatási kampány, 

melynek célja arra bíztatni a magyar, illetve az etnikailag vegyes családokat, hogy magyar 

osztályba írassák gyermekeiket. 

 

Néppárti lesz a „mérleg nyelve” 
2012. február 14. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro, Krónika 

A Zöld Párt székelyudvarhelyi szervezetének hétvégi bejelentése után, miszerint 

megszüntetik tevékenységüket, Jakab Attila, a párt önkormányzati képviselője lemondott 

tanácsosi tisztségéről. Az idei Bálványosi Szabadegyetem főszervezőjének is kinevezett 

Jakab a továbbiakban az Erdélyi Magyar Néppárt keretei között kíván tevékenykedni. 

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye is támogatja az RMDSZ beiskolázási 
kampányát 
2012. február 14. – transindex.ro, Krónika 

Az anyanyelvi oktatás szorgalmazását és kultúránk elsajátításának fontosságát egyházunk 

is elsőrendű feladatának tekinti – áll Jakubinyi György érsek Kelemen Hunor szövetségi 

elnökhöz intézett levelében. 

 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány közleménye 
2012. február 14. – Krónika 

Válaszolt a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetsége (MCSMSZ) volt vezetőinek korábbi közleményére. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=16572
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110641&cim=tobb_igen_es_kevesebb_da_kolozsvaron
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/minden_magyar_gyermek_szamit_1.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/nepparti-lesz-a-amerleg-nyelvea
http://itthon.transindex.ro/?hir=28326
http://itthon.transindex.ro/?hir=28326
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=60523


 

 

 

 

 

 
4 

Nem az ujjukat szopják a szalagfüggöny mögött 
2012. február 14. – Szigeti Enikő – manna.ro 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) ügyvezetője a Bernády-ügy kapcsán megjegyzi: 

„a „Bernády-ügy” nem más, mint egy kis színtere a jelenlegi társadalomnak, az együttélés 

dinamikáját tükrözi, és nem igazán érthető számomra, mitől oly érdekfeszítő és miért 

érthetetlen, hiszen ebben élünk az utcán, a hivatalokban, munkahelyeinken, a boltban, a 

piacon ugyanez tapasztalható”. 

 

Marosvásárhely: a 2-es iskola igazgatónője a rendőrséggel vitette el az 
adományozó szülőt 
2012. február 14. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Szülői adománynak köszönhetően 40 új kétnyelvű, valamint 30 osztálynév táblácska 

került ki a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola belső terébe. Kedden Horváth- 

Kovács Ádám, az egyik szülő, a magyarul megfogalmazott, kétnyelvű táblákhoz kapcsolódó 

adománylevelet szerette volna iktatni az iskola titkárságán. Az intézmény vezetője, 

Codruţa Băciuţ közölte, hogy Romániában a hivatalos nyelv a román, és visszautasította a 

szponzori szerződés iktatását. Mivel a szülő nem volt hajlandó román nyelven 

megfogalmazni a beadványt, az intézményvezető a helyi rendőrséghez fordult, amely hat 

rendőrt küldött az iskolába. 

 

Jövő héten írják alá az új koalíciós szerződést  
2012. február 15. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

Várhatóan jövő héten írják alá a koalíciós szerződést a kormányzó pártok vezetői – 

jelentette ki tegnap Fekete Szabó András. Ma azt az együttműködési protokollumot látják 

el kézjegyükkel, amelyről hétfőn egyeztek meg az uniós pénzügyi stabilitási szerződés 

ratifikálása érdekében. 

 

Támogatások 
2012. február 15. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc a kiemelt jelentőségű intézmények kapcsán megjegyzi: „jó jel, hogy 

huszonegyedik századunk magyar világának oly erőteljes politikai megosztottsága nem 

érvényesül a támogatási rendszerben, habár ha valaki a jegyzékre felkerült és fel nem 

került intézmények személyi vonatkozásait és kapcsolatrendszereit is nagyító alá veszi, 

érdekes jelenségekre figyelhet fel”. 

 

Mézesmadzag 
2012. február 15. – Ambrus Attila – Új Magyar Szó 

Az EMNP Döntsünk közösen! kérdőívei kapcsán Ambrus Attila arról ír, hogy: „a kérdőív 

azt sejteti, hogy az EMNP egyelőre csakis az RMDSZ ellenében tudja meghatározni 

önmagát. Gazdaságpolitikai, egészségügyi, autonomista elképzelései is sematikusak, 

naivak. A demagógiától mentes, pragmatikus program hiányában az EMNP nem 
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http://manna.ro/velemeny/nem-az-ujjukat-szopjak-a-szalagfuggony-mogott-2012-02-14.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16581
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16581
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alternatívát kínál az RMDSZ programjára, hanem csupán mézesmadzagot húzogat el a 

válság veszteseinek orra előtt”. 

 

Alulnézet 
2012. február 15. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke a Kolozsvári Magyar Napokról ír: „KMN háttérbe szorítása, jelképes 

rangfosztása a Kolozsváron szűnni nem akaró többségi erőfitogtatás legújabb „gyöngéd” 

megnyilatkozása. Ez ismét azt bizonyítja, hogy a sokat hangoztatott multikulturalizmus – 

amely az Európa 2020-as kulturális fővárosa cím pályázati anyagának egyik alappillére – 

csupán üres fogalom”. 

 

Budapesti aggodalom a romániai magyarok miatt 
2012. február 15. – Krónika 

A romániai népszámlálás adatai is terítékre kerültek tegnap a magyar Országgyűlésben: 

napirend előtti felszólalásában Varga István, a Fidesz képviselője arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a cenzus nyilvánosságra került adatai szerint jelentősen csökkent a magyarok száma 

Romániában a 2002-es népszámlásához képest. 

 

Focus: 6 százalékot kapna a Híd, 2,4-et az MKP 
2012. február 14. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha a hétvégén tartanák a parlamenti választást Szlovákiában, azt a 37,3 százalékos 

támogatottsággal bíró Robert Fico vezette Smer nyerné meg – derül ki a Focus 

közvélemény-kutató intézet felméréséből. A Most-Híd a voksok hat, az MKP 2,4 százalékát 

szerezné meg. 

 

Öllös szerint nagyobb magyar minta kellene a felmérésekhez 
2012. február 14. – SITA, bumm.sk, hirek.sk 

Öllös László a Focus közvélemény-kutatása kapcsán elmondta, a Híd és az MKP 

preferenciáinak összege kevesebb, mint a magyar szavazók százalékos aránya 

Szlovákiában. Rámutatott, hogy az előző választások előtt az összes ügynökség tévedett a 

magyar érdekeltségű pártok eredményei kapcsán. Öllös szerint sok olyan magyar szavazó 

van, aki nem árulja el valódi pártállását. 

 

Dzurinda: Párbeszéd váltotta fel a „Dunán átkiabálást” a magyar-szlovák 
viszonyban 
2012. február 14. – MTI, Új Szó 

Párbeszéd váltotta fel a „Dunán átkiabálást” a magyar-szlovák viszonyban - mondta 

Mikuláš Dzurinda. A szlovák külügyminiszter szerint Szlovákia politikája „öntudatos és 
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http://www.bumm.sk/65270/focus-6-szazalekot-kapna-a-hid-2-4-et-az-mkp.html
http://www.bumm.sk/65278/ollos-szerint-nagyobb-magyar-minta-kellene-a-felmeresekhez.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/14/dzurinda-parbeszed-valtotta-fel-a-dunan-atkiabalast-a-magyar-szlovak-viszo
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/14/dzurinda-parbeszed-valtotta-fel-a-dunan-atkiabalast-a-magyar-szlovak-viszo
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konstruktív”. Rámutatott, hogy több példája is van a jó együttműködésnek, és említést tett 

a Szécsénykovácsi és Szécsény közötti Ipoly-híd néhány héttel korábbi átadásáról. 

 

Komzsík Attilát újra dékánná választották 
2012. február 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Lezajlott a dékánválasztás a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Karán. A posztot egyedül Komzsík Attila, a kar hivatalban lévő dékánja pályázta meg 

ismételten. Tíz igen és egy tartózkodó szavazat mellett a szenátus újraválasztotta. 

 

MKP: magyar anyanyelven tanulva is érvényesülni lehet Szlovákiában 
2012. február 14. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Érdemes a magyar anyanyelvű oktatást választaniuk a felvidéki magyaroknak, tévhit, hogy 

csak szlovákul tanulva lehet érvényesülni Szlovákiában - nyilatkozta Szigeti László, az 

MKP kulturális és oktatási alelnöke a Magyar Televízió Kárpát Expressz című műsorában. 

 

Nem kommunikál a Most-Híd és az MKP 
2012. február 14. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online Nincs párbeszéd a Most-Híd és az MKP 

között – mondta a TASR hírügynökségnek Bugár Béla. A Most-Híd elnöke szerint ennek az 

MKP az oka, hiszen nem akart tárgyalni velük a választások előtti együttműködésről. 

 

Három első osztály nyílik a párkányi Ady Endre iskolában 

2012. február 15. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

Idén 79 gyereket írattak be a Párkányi Ady Endre Alapiskolába. „Ez az eredmény 

felülmúlta 

várakozásainkat. Hatvan gyerekkel számoltunk” – mondta Fodor Zsuzsanna, az iskola 

igazgatója. A beíratott gyerekek között vannak olyanok is, akik szlovák óvodába jártak. 

 

A haladók az élen 
2012. február 14. – Magyar Szó 

Ha Szerbiában most tartanák meg a parlamenti választásokat, akkor a szavazatok 33 

százalékával a Szerb Haladó Párt érné el a legjobb eredményt. A szavazatok 25,8 

százalékával második helyen a Demokrata Párt, 10,1 százalékkal harmadik helyen pedig a 

Szerbiai Szocialista Párt végezne. A VMSZ-re a polgárok 2,3 százaléka szavazna. 

 

Nyilvánosságra hozták a listát 
2012. február 14. – Pannon RTV 

A Pannon RTV is felkerült a Nemzeti Jelentőségű Intézmények idei listájára. Vajdaságból 

összesen 11 ilyen  intézmény mellett döntött a Bethlen Gábor Alap bizottsága. Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte: az érintett 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20120214162643/Komzsik-Attilat-ujra-dekanna-valasztottak.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/42-oktatas-mveldes/5378-mkp-magyar-anyanyelven-tanulva-is-ervenyesuelni-lehet-szlovakiaban
http://www.hirek.sk/belfold/20120214161631/Nem-kommunikal-a-Most-Hid-es-az-MKP.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-02-14_A_haladok_az_elen.xhtml
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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intézmények normatív alapon kapnak támogatást egy-egy költségvetési évben, és nem a 

nyílt pályázati rendszereken kell eseti jellegű forrásokat kérniük. 

 

Vajdaság a példa 
2012. február 14. – Pannon RTV 

Vajdaságról jó véleménnyel vannak a brüsszeli politikusok – nyilatkozta a Pannon RTV-

nek Egeresi Sándor. A tartományi képviselőház elnöke szerint ez a tény is hozzásegítheti 

Szerbiát az európai integrációhoz. 

 

„Magyarnak lenni érték” 
2012. február 14. – Vajdaság Ma 

Csorba Béla tiszteleg Hornyik Miklós, a napokban elhunyt író emléke előtt. „A ma oly 

gyakran hangoztatott „egységes magyar nemzetben gondolkodás” Hornyik számára 

sohasem képezte dilemma tárgyát, még azokban a pillanatokban sem, amikor úgy 

gondolta, átmeneti kompromisszumokra kényszerül a hatalommal.” 

 

Kihelyezett fogadónap Újvidéken 
2012. február 15. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Kedden először tartottak Újvidéken a CMH irodában konzuli napot, vagyis kihelyezett 

fogadónapot, amikor a szabadkai főkonzulátus képviselőinek átadhatták az újvidékiek a 

magyar állampolgársági kérelmet. A főkonzulátus képviselői ma Tamásfalvára, a jövő 

héten pedig Zomborba látogatnak. 

 

Sikeres a Márai-program 
2012. február 14. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó 

A tavaly elindult Márai-program célja a könyvtárak kiadványokkal való ellátása. 

Magyarországon közel hatszáz, a határon túl mintegy ötven intézmény részesült 

támogatásban. A tékák ötszáz műből válogathattak. A sikeres pályázók között volt a 

Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat is. 

 
   

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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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/

