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2012 a külhoni magyar óvodák éve 
2012. február 16. – MTI, Kormány.hu, Szabadság, Krónika, hirek.sk, Felvidék Ma 

A külhoni magyar óvodák vonzóvá tétele a fő célja annak a programsorozatnak, amelyet 

2012 a külhoni magyar óvodák éve mottóval hirdetett meg a nemzetpolitikai 

államtitkárság. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kifejtette: 

cselekvési terveket dolgoznak ki, és olyan programokat szeretnének megvalósítani, 

amelyek segítik a külhoni magyar óvodák fejlődését. 

 

Berényi József: az autonómia a felvidéki magyarok megmaradását jelentené 
2012. február 16. – MTI, bumm.sk 

A dél-szlovákiai régió autonómiája a felvidéki magyarok megmaradása miatt lenne fontos, 

s ha ez nem válna valóra, 60-70 éven belül a megszűnés határára kerülhet a helyi 

magyarság - fejtette ki Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnöke a Magyar Rádió 

Határok Nélkül című műsorában. 

 

Berényi József és Répás Zsuzsanna Királyhelmecen 
2012. február 16. – Felvidék Ma 

2012. február 15-én a Királyhelmeci Magyar Alapiskola épületében folytatódott az az 

előadássorozat, amelynek mottója: „Megoldás: Az önrendelkezés. Megmaradásunk és 

felemelkedésünk záloga.” Az előadók Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár és Berényi József, az MKP elnöke voltak. Hidak és korlátok a 

nemzetegyesítésben c. előadásban Répás Zsuzsanna a magyar kormány nemzetegyesítési 

törekvéseit hangsúlyozta. 
 

 

Törvénysértő a "Románia a románoké" nevű kampány 

2012. február 17. – MTI, hirado.hu 

A Realitatea hírtelevízió kampányát az EMNT panaszolta be, az Országos Audiovizuális 

Tanács pedig arra kötelezte a csatornát, hogy szüntesse be a „Románia a románoké” 

elnevezésű klipek sugárzását. A tanács felhívta a kereskedelmi adó szerkesztőinek 

figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjanak az olyan tartalmak sugárzásától, amelyek sértik 

valamely nemzeti kisebbség érdekeit, imázsát. 

 

Nem kifogásolja a CNA a „Románia a románoké” reklámklipeket 
2012. február 16. – Krónika, transindex.ro 

Nem foganatosít intézkedést az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a Realitatea Tv 

„Románia a románoké” szlogenű kampánya ellen – közölte Răsvan Popescu, a CNA 

elnöke. Az ügyet csütörtöki ülésén vizsgálta meg a médiahatóság, amely úgy döntött: a 

kampány szövegében a románokat állampolgársági, nem pedig nemzetiségi alapon 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2012-a-kulhoni-magyar-ovodak-eve
http://www.bumm.sk/65375/berenyi-az-autonomia-a-felvideki-magyarok-megmaradasat-jelentene.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/32468-berenyi-jozsef-es-repas-zsuzsanna-kiralyhelmecen
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/16/17/Torvenyserto_a_Romania_a_romanoke_nevu_kampany.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60633
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különítik el más csoportoktól, így a bejátszások nem minősülnek diszkriminatívnak a 

kisebbségekre nézve. 

 

Az EMNP-hez igazol Jakab Attila 
2012. február 16. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az Erdélyi Magyar Néppárthoz igazol Jakab Attila, a Zöld Párt színeiben megválasztott 

székelyudvarhelyi tanácsos. A bejelentéssel egyidőben a képviselő lemondott tanácsosi 

mandátumáról, így patthelyzet alakulhat ki a kisváros önkormányzatában. A testületet 

alkotó két frakciónak, Az RMDSZ-nek és a Magyar Polgári Pártnak egyenlő számú 

képviselője van. 

 

Magyar állampolgárság igénylése – A segítség házhoz megy 
2012. február 16. – Erdély Ma, Duna Tv 

Falvakra is kiszállnak a háromszéki demokráciaközpontok munkatársai és segítenek 

összeállítani a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges iratcsomót, ezáltal sok olyan 

idős ember visszahonosítása oldódik meg, aki eddig tétovázott elindítani a kérelmet, mert 

nehezebben igazodott el a hivatalokban. 

 

Szándékosan hátráltatja a magyar I. és II. világháborús emlékmű felállítását a 

nagyváradi önkormányzat? 
2012. február 16. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Szándékosan hátráltatja a magyar első- és második világháborús emlékmű felállítását a 

nagyváradi önkormányzat - állítja a Pro Liberta Alapítvány. A szervezet a Nagyváradon 

elesett közel háromezer magyar katonának emelne obeliszket. Erről egyezmény is létezik, 

amelyet a román és a magyar honvédelmi minisztérium 2011 májusában kötött. 

 

Megszólalnak a moldvai pedagógusok 
2012. február 16. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Kossuth Rádió munkatársa, Oláh Gál Elvira arról kérdezte a Moldvában dolgozó 

pedagógusokat – akik Budapesten részt vettek egy megbeszélésen – hogyan látják ők a 

csángó oktatás helyzetét.  

 

Megszűnt a nyárádszeredai tanácsosok elleni eljárás 
2012. február 16. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

Már nem folyik eljárás a nyárádszeredai tanácsosok ellen – erősítette meg a város 

alpolgármestere, Tóth Sándor. Az elöljáró egyben cáfolta is az egyik országos magyar 

napilap múlt hónapi tudósítását, miszerint nem szűnt meg a tanácsosok elleni per. 

 

Március 15-én döntenek a MOGYE-per áthelyezéséről 
2012. február 16. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Március 15-én dönt a bukaresti legfelső bíróság, hogy jóváhagyja-e a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) nevében eljáró Kincses Előd 

ügyvéd peráthelyezési kérelmét, vagy sem.  

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110824&cim=az_emnp_hez_igazol_jakab_attila_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110830&cim=magyar_allampolgarsag_igenylese_a_segitseg_hazhoz_megy_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110846&cim=szandekosan_hatraltatja_a_magyar_i_es_ii_vilaghaborus_emlekmu_felallitasat_a_nagyvaradi_onkormanyzat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110846&cim=szandekosan_hatraltatja_a_magyar_i_es_ii_vilaghaborus_emlekmu_felallitasat_a_nagyvaradi_onkormanyzat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110877&cim=megszolalnak_a_moldvai_pedagogusok_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megszunt-a-nyaradszeredai-tanacsosok-elleni-eljaras
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marcius-15-en-dontenek-a-mogye-per-athelyezeserol
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Majdnem mindenki megkapta a támogatást 
2012. február 16. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Mindenkinek választ adtak a pályázatára, a kedvező elbírálásban részesülők több mint 99 

százaléka pedig megkapta a Szülőföldön magyarul program keretében a támogatást – 

közölték az illetékesek.  

 

„Megfelelő időben” nevesítik polgármesterjelöltjüket a néppártiak 
2012. február 16. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Február 16-án tartotta alakuló küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei 

szervezete. Az ülést megelőzően a néppárt székelyudvarhelyi szervezetének elnöke, 

Zakariás Zoltán és az országos megbízott elnök, Toró T. Tibor a párt további lépéseiről, 

valamint választási stratégiájáról számolt be a sajtó képviselőinek. 

 

Erdélyi magyar sikertörténet – a tordai Jósika-líceum 
2012. február 16. – Erdély Ma 

Hogyan sikerült egy elszánt, lelkes csapatnak az elmúlt öt év alatt sikertörténetté fonni a 

tordai Jósika-líceum eseményfonalait? Milyen szerepet játszanak ebben a diákok? Miként 

sikerült beiskolázni a környező falvak gyerekeit? A kolozsvári magyar adás helyszíni 

riportja. 

 

Gátolt szoborállítások 
2012. február 17. – Krónika 

Jegeli a magyar személyiségeknek állítandó szobrok ügyét az erdélyi önkormányzatok 

zöme: míg Kolozsváron válaszra sem méltatták a Sissi-szobor újraállításának 

kezdeményezőit, Nagyváradon a magyar honvédemlékmű, Marosvásárhelyen pedig a Sütő 

András-szobor ügye akadozik. 

 

EMNP: Smaranda Enache a B terv 
2012. február 17. – Krónika 

Kénytelen lesz más jelölt után nézni Marosvásárhelyen az EMNP, ha pár héten belül nem 

tudnak közös nevezőre jutni Vass Levente ügyében. Toró T. Tibor, a politikai alakulat 

megbízott elnöke pótmegoldásként Smaranda Enache nevét emlegette. 

 

Háromszék: vita a román osztályokról 
2012. február 17. – Krónika 

Ha magyarul akarnak tanulni, akkor a román diákok után is lehet emeltszintű fejkvótát 

kérni – szögezte le sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

kijelentésével a román városi képviselők azon felvetésére válaszolt, hogy a Szentgyörgyön 

működő román iskolák kapjanak többletfinanszírozást. 

 

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/majdnem-mindenki-megkapta-a-tamogatast
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megfelelo-idobena-nevesitik-polgarmesterjeloltjuket-a-neppartiak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110863&cim=erdelyi_magyar_sikertortenet_a_tordai_josika_liceum_video
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=60634
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=60635
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=60615


 

 

 

 

 

 
5 

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. 

 

Kerekasztal: veszélyben a kisebbségi kultúrák fejlesztése 
2012. február 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala meglepetéssel és csalódással vette tudomásul, hogy a 

Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának február 13-i ülésén semmilyen 

formában nem értékelték a kisebbségi kultúrák fejlesztésére tett ígéretek megvalósulását. A 

szervezet szerint a tétlenségnek súlyos következményei lehetnek a kisebbségekre nézve. 

 

Érsek levélben követeli a kisebbségi nyelvű helységnévtáblák mielőbbi 

elhelyezését 
2012. február 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Levélben szólította fel a Szlovák Útkezelő Vállalatot a kisebbségi nyelvű helységnévtáblák 

mihamarabbi kihelyezésére Érsek Árpád, a közlekedési tárca államtitkára csütörtökön. A 

törvény értelmében az illetékesek legkésőbb 2012. július 1-jéig kötelesek elhelyezni a 

kétnyelvű helységnévtáblákat. 

 

Komáromi járás: 620 magyar elsős 
2012. február 16. – Felvidék Ma 

Összesen 620 kiselsős kezdi meg tanulmányait ősszel a komáromi járás magyar tannyelvű 

alapiskoláiban. Ez a 2011/12-es tanévhez képest 39 gyermekkel, a 2010/11-es tanévhez 

képest 56 gyermekkel több. 

 

Fico: Smer-SD, KDH, Most-Híd koalíció előnyös lenne az országnak 
2012. február 16. – TASR, Felvidék Ma 

Robert Fico, a baloldali Smer elnöke szerint egy Smer-KDH-Híd koalíció előnyös lenne az 

országnak. 

Megint Uhorskóról kellene tanulniuk a magyar diákoknak  
2012. február 16. - Új Szó -  Veres István 

Magyar nyelvű történelemkönyv magyar osztályok számára, szlovák térképekkel, szlovák 

helynevekkel és szlovák ajánlott irodalommal. Hazai magyar történészek tiltakoznak a tavaly 

államilag kiadott tankönyv miatt. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/15/csaky-pal-es-simon-zsolt-az-uj-szo-studioban
http://www.bumm.sk/65346/kerekasztal-veszelyben-a-kisebbsegi-kulturak-fejlesztese.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120216182554/A-kozutkezelo-vallalat-ismet-igeretet-tett-magyar-nyelvu-tablak-kihelyezesere.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120216182554/A-kozutkezelo-vallalat-ismet-igeretet-tett-magyar-nyelvu-tablak-kihelyezesere.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32465-komaromi-jaras-620-magyar-elsos
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/32481-fico-smer-sd-kdh-most-hid-koalicio-elonyos-lenne-az-orszagnak
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/16/megint-uhorskorol-kellene-tanulniuk-a-magyar-diakoknak
http://ujszo.com/user/85
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Vajdasági fiatalok Ulmban 

2012. február 16. – Pannon RTV 

Többéves kapcsolatot követően hamarosan hivatalos együttműködési megállapodást köt 

Vajdaság és a németországi Baden-Württemberg tartomány – erről egyezett meg stuttgarti 

találkozóján Egeresi Sándor és Guido Wolf, a két tartomány parlamenti házelnöke. 

 

Jobb Zombor: Átgondoltabb családpolitikát! 

2012. február 17. – Magyar Szó 

A népszámlálás adatai szerint Zombor lakossága tízezer fővel csökkent. Amennyiben 

hasonló ütemű marad a népességfogyás, Zombor nagy bajba kerülhet. A Jobb Zombor 

egyesület a megoldást a megfontoltabb családpolitikában, a gyermekvállalás 

ösztönzésében, a fiatalok megtartásában látja. Ennek megvalósítása érdekében konkrét 

lépéseket is indítványoznak az önkormányzatnak. 
 

 

Kárpátalja megye vezetőivel tárgyalt Bayer Mihály kijevi magyar nagykövet 
2012. február 16. – MTI, Kárpátalja Ma 

A magyar-ukrán határátkelőhelyek fejlesztéséről és a kárpátaljai magyarságot érintő 

kérdésekről folytatott megbeszélést Kárpátalja megye vezetőivel Ungváron Bayer Mihály, 

Magyarország kijevi nagykövete, aki többnapos látogatásra érkezett az ukrajnai megyébe. 

 

Könyvcsomagok kárpátaljai könyvtárak számára 
2012. február 16. – Kárpátalja 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával 2011 áprilisában indult el a Márai-

program, melynek céljai közé tartozik a nemzeti kultúrkincs megőrzése, az olvasáskultúra 

fejlesztése, a magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása 

minél több olvasóhoz az anyaországi és a határon túli könyvtárakon keresztül. A program 

I. fordulójában a kárpátaljai magyar könyvtárak is részt vettek.  

 

Ki dönthet a falu nevéről: Szolomonove vagy Tiszasalamon? 
2012. február 16. – Kárpátalja 

Palkó Katalin, a tiszasalamoni KMKSZ-alapszervezet elnöke és Kovács István, a helyi 

református gyülekezet gondnoka novemberben beadvánnyal fordult a helyi tanácshoz, 

hogy a falu kapja vissza az 1944 előtti hivatalos nevét. Galina Malinics 

polgármesterasszony kezdettől fogva ellenzi a névváltoztatással kapcsolatos népszavazást, 

amelyet az elmúlt szombaton is igyekezett megakadályozni. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-17_Jobb_Zombor_Atgondoltabb_csaladpolitikat.xhtml
http://www.karpatalja.ma/kozelet/7973-karpatalja-megye-vezetoivel-targyalt-bayer-mihaly-kijevi-magyar-nagykovet
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-02-17/konyvcsomagok-karpataljai-konyvtarak-szamara.php
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-02-17/ki-donthet-a-falu-neverol.php
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Népcsoporti beszámoló Strasbourgban 

2012. február 16. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Népcsoportközpont és az Ausztriai Népcsoportok Csúcsszervezete Marjan 

Pipp elnök vezetésével Strasbourgban, különböző uniós szervek előtt számoltak be az 

ausztriai népcsoporttörvény módosításáról. Az ausztriai szlovénok és horvátok képviselői 

valamint Hofer József az ausztriai magyarok képviseletében az Európai Bizottság előtt 

számoltak be a népcsoportok gondjairól.  

 

Dalolj velünk - tanulj velünk! 
2012. február 16. – Volksgruppen 

Újabb kiadványokkal bővült a többnyelvű tankönyvek palettája, melyek a magyar, horvát 

és a német nyelvek játékos elsajátítását hivatottak segíteni. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161014/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161000/
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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 www.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
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/
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