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Nemzeti jelentőségű intézmények: 56 intézmény került fel a listára 
2012. február 15. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Összesen ötvenhat intézmény és program került fel a nemzeti jelentőségű intézmények 

listájára. A Bethlen Gábor Alap honlapján olvasható tájékoztató szerint nemzeti 

jelentőségű intézmény minősítést kapott Erdélyből 16, Kárpátaljáról 12, Vajdaságból 11, 

Szlovákiából 10 intézmény, illetve program. Bekerült ebbe a körbe Szlovéniából és 

Horvátországból 2-2, a diaszpórából 3 intézmény. 

 

Strasbourghoz fordul Tamás Aladárné 
2012. február 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Beadvánnyal fordult a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bírósághoz Tamás 

Aladárné. Az idén száz éves tanítónő, Tamás Ilonka néni és lánya szerdán adta fel postán 

az Európai Emberi Jogi Bíróságnak címzett kérelmet. Az idős pedagógusnak és lányának, 

Anikónak az Emberi Méltóság Tanácsa nyújtott jogi tanácsadást a beadvány 

elkészítéséhez. 

 

Koalíciós megállapodás, határidőkkel 
2012. február 16. – Új Magyar Szó 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke az ÚMSZ-nek a kormányprogramban 

szereplő prioritásokról számolt be: Ilyen kérdés a MOGYE ügye is, amelynek kapcsán a 

kormányprogram úgy fogalmaz, hogy a multikulturális egyetemeken be kell indítani a 

magyar intézeteket. Az észak-erdélyi autópálya munkálatainak megsürgetése, a kisebbségi 

törvény elfogadása, a levéltári törvény és a visszaszolgáltatási problémák rendezése, 

továbbá olyan területi közszolgálati stúdiók magyar adásának huszonnégy órássá bővítése, 

mint a Marosvásárhelyi Rádió és a Kolozsvári Rádió is a prioritások között szerepel. 

 

Jogszerűnek tekinti a magyar nyelvű iratot iktatni kívánó férfi 

megbírságolását a marosvásárhelyi rendőrfőnök 
2012. február 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Mind a marosvásárhelyi 2. számú általános iskola igazgatója, mind a helyi rendőrség 

főnöke úgy véli, jogszerűen járt el Horváth-Kovács Ádám ügyében. Valentin Bertfelean 

rendőrfőnök szerint példásan intézkedtek és dicséretben részesültek az ügyben eljáró 

marosvásárhelyi rendőrök. 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/32453-nemzeti-jelentosegu-intezmenyek-56-intezmeny-kerult-fel-a-listara
http://www.bumm.sk/65327/strasbourghoz-fordul-tamas-aladarne.html
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=147040
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60574
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60574
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Az RMDSZ közleményben jelezte: folytonos támogatást biztosít a magyar civil 

szervezetek számára 
2012. február 15. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az erdélyi magyar nemzetstratégia szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szervezetek az 

idén sem pályázatok útján, hanem kiszámítható módon jutnak hozzá a 4,5 milliárd régi 

lejes támogatáshoz - tájékoztatott Kovács Péter főtitkár. 

 

Román delegáció látogat Budapestre 
2012. február 15. – Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Kétnapos látogatásra Budapestre érkezik szerdán a román parlament külügyi 

bizottságának delegációja, hogy a magyar-román kapcsolatokról egyeztessen magyar 

képviselőkkel. Balla Mihály (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI 

megkeresésére elmondta, a romániai képviselőket azt követően hívták meg Budapestre, 

hogy tavaly Bukarestben járt a magyar bizottság delegációja. 

 

A 2-es iskola tanárai is sürgetik a Bernády nevet Marosvásárhelyen 
2012. február 15. – Erdély Ma, Erdély Tv 

A szülők mellett most már a magyar tanárok is nyílt levélben fordultak a marosvásárhelyi 

politikumhoz. Arra kérik őket, hogy tájékoztassák a közösséget, hol tart a 2-es iskola 

átnevezésének ügye. Emellett kérik, hogy az iskola homlokzatára még a választások előtt 

felkerüljön Bernády neve. 

 

Erdélyi magyar közoktatási stratégiát 
2012. február 15. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka arról ír, hogy „a Bernády iskola körül kialakult politikai és személyes 

jellegű konfliktussorozat ellehetetleníti az itt folyó oktatást. A gyerekek nap mint nap 

aláaknázott mezőre lépnek, amikor iskolába mennek, és ez tarthatatlan”. 

 

Transilvania Live: az erdélyi regionális identitás erősítése a cél 
2012. február 15. – Erdély Ma, MTI, Szabadság, Krónika 

Az erdélyi regionális identitás erősítését tűzi ki célul a Transilvania Live televízió, amelyet 

hivatalosan kedden este indítottak be Kolozsváron. Az MTI-hez szerdán eljuttatott 

közlemény szerint a Transilvania Live román nyelven sugárzó televízió azt tűzi ki célul, 

hogy az erdélyi regionális identitás legfőbb építője legyen. 

 

Magyar nyelvű előkészítő osztályok indulnak a 10-es óvodában 
2012. február 15. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

„A magyar oktatásban két temesvári intézményben működhet első, illetve előkészítő 

osztály: a Bartók Béla Líceumban és a Gerhardinum Katolikus Líceumban” – mondta a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28337
http://itthon.transindex.ro/?hir=28337
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110722&cim=roman_delegacio_latogat_budapestre
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110741&cim=a_2_es_iskola_tanarai_is_surgetik_a_bernady_nevet_marosvasarhelyen_video
http://manna.ro/velemeny/erdelyi-magyar-kozoktatasi-strategiat-2012-02-15.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110770&cim=transilvania_live_az_erdelyi_regionalis_identitas_erositese_a_cel
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_nyelvu_elokeszito_osztalyok_indulnak_a_10_es_ovodaban.php


 

 

 

 

 

 
4 

Nyugati Jelennek Kiss Ferenc, a Temes megyei magyar nyelvű oktatásért felelős 

tanfelügyelő. 

 

Az EMNT szerint átfogó stratégiákra van szükség 
2012. február 15. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére Székelyudvarhelyen 

is megalakul a Magyar Állampolgárok Klubja. A szervezet első lépéseiről, illetve az 

udvarhelyszéki EMNT idei programjairól február 15-én, szerdán sajtótájékoztató 

keretében számolt be Nagy Pál elnök és Szabó Károly elnökségi tag. 

 

„Erőforrásainkat állítsuk a közösség szolgálatába” 
2012. február 16. – Szabadság 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere beszélgetett el Csoma Botond RMDSZ-es 

kolozsvári városi tanácsossal, frakcióvezetővel a Kolozsvár Társaságnál megrendezett 

találkozón. Egyed Péter filozófus, egyetemi oktató bevezetőjében azt hangsúlyozta: az 

erdélyi, partiumi belső-erdélyi és bánsági magyar városvezetőkkel eddig lefolytatott, 

hasonló jellegű találkozók tanulsága az, hogy ki kell aknázni az erdélyi magyar városok 

együttműködési potenciálját. 

 

Ortodox kézen a magyar palota 
2012. február 16. – Krónika 

Marad az ortodox egyházé a máramarosszigeti kultúrpalota, ami 1912–1913 között 

közadakozásból épült. Az épület báró Perényi Zsigmond nevéhez köthető, aki főispánként 

a megye kulturális egyesületeit egy helyen akarta összpontosítani. 

 

Konfliktus egy román osztály megszüntetése miatt 
2012. február 16. – Krónika 

Nem szüntetik meg a román tannyelvű első osztályt a sepsiszentgyörgyi Váradi József 

Általános Iskolában – jelentette be tegnap Antal Árpád, a megyeszékhely polgármestere. 

Az elöljáró egyben válaszolt azoknak, akik aláírásgyűjtésbe kezdtek a román osztály 

megszűntetése ellen. 

 

Civakodnak a „nemzetiek” 
2012. február 16. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

„Összenő, ami összetartozik” – parafrazálta a tavalyi Tusványos jelmondatát Kulcsár Terza 

József arra utalva, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt 

értékrendje sok ponton találkozik. Az MPP háromszéki elnöke épp emiatt értetlenségét 

fogalmazta meg Toró T. Tibor néppárti elnök hét eleji támadásával kapcsolatban. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/az-emnt-szerint-atfogo-strategiakra-van-szukseg
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/69968
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60609
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60615
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=147038
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Csáky Pál és Simon Zsolt az Új Szó Stúdióban 
2012. február 15. – Új Szó Onlinr 

Simon Zsolt földművelésügyi miniszter, a Híd alelnöke és Csáky Pál, az MKP volt elnöke 

volt az Új Szó Stúdió vendége. Csáky szerint vissza kellene lépniük a márciusi szlovákiai 

parlamenti választásokon való indulástól a Gorilla-dossziéban említett politikusoknak. Az 

MKP politikusa szerint hat olyan személy van, akinek ezt a lépést mérlegelnie kellene. Ők: 

Mikulás Dzurinda, Ivan Miklos, Bugár Béla, Rudolf Chmel, Pavol Hrusovsky és Robert 

Fico. 

 

SaS: Somogyi Szilárd visszalépett 
2012. február 15. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Nem indul a március 10-i előrehozott választásokon Somogyi Szilárd, aki a 16. helyen 

szerepelt a Szabadság és Szolidaritás (SaS) jelöltlistáján. A pártból is kilépő parlamenti 

képviselő elmondta, értékrendi különbségek vannak közte és volt pártja közt. 

 

Valószínűleg több lesz az elsős a magyar iskolákban 
2012. február 15. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Szerdán zárul a beiratkozás az általános iskolák első osztályába. Az előzetes adatok szerint 

tavalyhoz képest várhatóan nő a magyar iskolákba beíratott elsősök száma. Pék Zoltán, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke szerint a demográfiai adatok szerint is 

több elsős várható az iskolákban, de hogy az asszimiláció és a szlovák tanintézetek elszívó 

ereje mennyire hatott a magyar szülőkre, csak az adatok véglegesítése után, a jövő héten 

derül ki. 

 

Megkezdődtek az óvodai beiratkozások is 
2012. február 15. – MTI, bumm.sk 

Fogyatkozóban van a magyar gyerekek száma a szlovákiai óvodákban - jelentette ki Berky 

Angelika, az Óvodapedagógusok Országos Társulásának elnöke. Az óvodai beiratkozások 

február 15-én kezdődtek meg és március 15-ig tartanak, így eredmények csak március 

végén várhatóak. 

 

Szigeti László: a magyar gyerekek egyharmada szlovák óvodába jár 
2012. február 15. – M1, hirek.sk 

Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke a felvidéki magyar iskolák 

kilátásairól és a magyar nyelvű oktatás helyzetéről beszélt az M1 Átjáró című műsorában. 

Szigeti szerint döbbenetes, hogy míg a felvidéki magyarok a szlovákiai összlakosság 10 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/15/csaky-pal-es-simon-zsolt-az-uj-szo-studioban
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/15/sas-somogyi-szilard-visszalepett
http://www.bumm.sk/65305/valoszinuleg-tobb-lesz-az-elsos-a-magyar-iskolakban.html
http://www.bumm.sk/65326/megkezdodtek-az-ovodai-beiratkozasok-is.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120215165010/Szigeti-Laszlo-a-magyar-gyerekek-egyharmada-szlovak-ovodaba-jar.html
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százalékát alkotják, addig a magyar iskolákat csak a gyerekek 7 százaléka látogatja. 

Ugyanez az arány a magyar nevelési nyelvű óvodák esetében mindössze hat százalék. 

 

Nehezebb a magyar pártokat mérni 
2012. február 16. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Focus ügynökség szerint a választók 8,4 százaléka adná le voksát a két magyar pártra, a 

Polis szerint 13,3 százalék. A releváns közvélemény-kutató cégek szerint méréseik 

precízek, ám nem hivatalosan több elemző is elmondta: a két magyar párt esetében 

nagyobb lehet a hibahatár. Az ok a magyar minta nagyságában keresendő. A felmérések 

során a megkérdezettek 9–10 százaléka magyar, ám ez a minta kicsi ahhoz, hogy pontosan 

leképezze a szlovákiai magyar társadalmat. 

 

Civilizált, európai jogállam-e Szlovákia? 
2012. február 15. - Felvidék Ma 

Értékelte a szlovák külpolitika elmúlt évét az ország vezetése és szakma. Mikuláš Dzurinda 

a magyar állampolgársági törvényen itt is számon kérte az európaiságot és a civilizáltságot. 

A szlovák külügyminiszter elégedett, mert mert a nemzetközi szervezetekben megint 

kiemelt poszthoz jutott több szlovák diplomata és szakértő. Az állampolgárság 

megadásának kérdése azonban tényleg nem európai ügy. Kizárólagos nemzeti hatáskör. 

Magyarországon és Szlovákiában is.  

 

Németh Zsolt: Magyarország bízik a mielőbbi szerb EU-tagjelöltségben 
2012. február 15. – Vajdaság Ma, MTI 

Magyarország bízik abban, hogy Szerbia mielőbb megkaphatja az EU-tagjelölti státust - 

mondta az MTI-nek Németh Zsolt külügyi államtitkár, aki szerdán Brüsszelben 

megbeszélést folytatott Miroslav Lajčákkal, az Európai Külügyi Szolgálat EU-bővítési, 

valamint keleti partnerségi kérdésekkel foglalkozó igazgatójával. 

 

Ingyenes jogsegély a betörés áldozatainak Csantavéren 
2012. február 15. – Pannon RTV 

Csantavéren ingyenes jogsegélyszolgálatot indít a Vajdasági Magyar Szövetség. A 

szolgálatot a vagyon elleni bűncselekmények magas száma miatt hozzák létre. 

 

Nemzeti jelentőségű intézmények: 56 intézmény és program került fel a 

listára, ebből 11 vajdasági 
2012. február 15. - Vajdaság Ma 

Összesen ötvenhat intézmény és program került fel a nemzeti jelentőségű intézmények 

listájára, amelyen a Vajdaságból többek között a Magyar Nemzeti Tanács több programja, 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/32459-civilizalt-europai-jogallam-e-szlovakia
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16159/Nemeth-Zsolt-Magyarorszag-bizik-a-mielobbi-szerb-EU-tagjeloltsegben.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12962/Nemzeti-jelentosegu-intezmenyek-56-intezmeny-es-program-kerult-fel-a-listara--ebbol-11-vajdasagi.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12962/Nemzeti-jelentosegu-intezmenyek-56-intezmeny-es-program-kerult-fel-a-listara--ebbol-11-vajdasagi.html
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Erdélyből a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem, míg Kárpátaljáról a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szerepel. A részletes lista a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. honlapján olvasható. 

 

Az erőszak visszalő(het) 
2012. február 15. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó szerzője szerint megismétlődött a korábbi „fertősalmási” eset, amikor is 

egyes tanulók „csak hosszas huzavona után jutottak hozzá az OTP-s bankkártyához, s így 

az oktatási–nevelési támogatáshoz. A történethez tartozik, hogy az érintettek közül 

hárman beléptek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségbe (KMKSZ), s véletlenül 

éppen ők voltak azok, akik társaiknál korábban vehették fel az összeget.” 

 

A bevételek a hagyományos programokra lesznek elegendőek 
2012. február 15. – Népújság 

A Lendva községi magyar önkormányzat a hétfői ülésen elfogadta a lendvai magyar 

önkormányzat 2012-es költségvetését. A tavalyiakhoz hasonló nagyságú bevételek a 

hagyományos programokra lesznek elegendők, kimaradtak a társalapított intézmények 

igényei. Hitel, illetve a község segítségével megvalósul az „Oral History” uniós pályázat. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8247
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3674:a-bevetelek-a-hagyomanyos-programokra-lesznek-elegendek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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