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Budapesti cáfolat Kovács Péternek 
2012. február 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Köszönő viszonyban sincsenek a valósággal Kovács Péter RMDSZ-főtitkár állításai a 

magyar kormány támogatáspolitikájáról – szögezte le közleményében a nemzetpolitikai 

államtitkárság. Az államtitkársá tételesen válaszolt Kovács Péter, az RMDSZ főtitkárának 

nyilatkozataira, amelyeket az Erdélyi Magyar Televízióban tett a hétvégén. 

 

Smaranda Enacheval és Vass Leventével tárgyalt Tőkés 
2012. február 20. – Krónika, transindex.ro 

Akár vissza is léphet a polgármester jelöltségtől Smaranda Enache, amennyiben sikerül 

olyan személy mögé felsorakoztatni a marosvásárhelyiek érdekeiért munkálkodó pártokat 

és szervezeteket, akinek reális esélye van a jelenlegi városvezetés leváltására. A Pro Európa 

Liga társelnöke ezt a Tőkés László EP-képviselővel való találkozón mondta el. 

 

Magyarkanizsa: Jogsegély a vagyon-visszaszármaztatási és a rehabilitációs 

eljárásban 
2012. február 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarkanizsán nem nyílt CMH iroda, amely több vajdasági városban segít mindazoknak, 

akik visszakövetelik vagyonukat, illetve akik rehabilitálják valamely hozzátartozójukat. Az 

érdekelt, illetve érintett helybeli polgárok azonban, a magyarkanizsai önkormányzatnak 

köszönhetően nem maradnak segítségnyújtás nélkül. 

 

A temerini fiúk érdekében járt közben Tőkés László 
2012. február 20. – Krónika, transindex.ro 

Tőkés László EP-képviselő közbenjárásával Doris Pack, az Európai Parlament délkelet-

európai bizottságának tagja a napokban levelet intézett Borisz Tadics szerb államfőhöz, és 

kérte a „temerini fiúk” mihamarabbi szabadon bocsátását. 

 

Minden évben megszervezi a Minden magyar gyermek számít kampányt az 

RMDSZ 
2012. február 20. – transindex.ro 

Az RMDSZ ezentúl minden évben megszervezi a Minden magyar gyermek számít 

elnevezésű tájékoztatási kampányát, amelyben annak fontosságára hívja fel a figyelmet, 

hogy a szülők magyar tannyelvű iskolákba adják gyerekeiket – jelentette ki Kovács Péter, 

az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) politikai műsorában, a Többszemköztben. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60741
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60738
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12979/Magyarkanizsa-Jogsegely-a-vagyon-visszaszarmaztatasi-es-a-rehabilitacios-eljarasban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12979/Magyarkanizsa-Jogsegely-a-vagyon-visszaszarmaztatasi-es-a-rehabilitacios-eljarasban.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60739
http://itthon.transindex.ro/?hir=28370
http://itthon.transindex.ro/?hir=28370
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A MOGYE képviselőivel egyeztetett az oktatási miniszter 
2012. február 20. – transindex.ro 

A hétvégén Marosvásárhelyen tartózkodott Cătălin Baba oktatási miniszter, aki a MOGYE 

kéviselőivel – Copotoiu Constantin rektorral, Brînzaniuc Klara rektorhelyettessel, Szilágyi 

Tibor és Lőrinczi Zoltán egyetemi tanárokkal – a magyar főtagozat ügyéről tárgyalt. 

 

Abszolút többséget szerezne az USL, ha vasárnap lennének a választások 
2012. február 20. – Krónika, transindex.ro 

Abszolút többségbe kerülne az ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) pártszövetség, az 

RMDSZ pedig nem jutna be a parlamentbe, ha most vasárnap rendeznék a választásokat – 

legalábbis ez derül ki a CCSB közvélemény-kutató intézet hétfőn nyilvánosságra hozott, 

február 11. és 14. között készült felméréséből. 

 

Ilyen ország márpedig nincs 
2012. február 20. – Pál Piroska – Erdély Ma, Központ 

Hantz Péter kutatóorvos, a BKB alelnöke szerint a MOGYE plagizáló rektorának és 

rektorhelyettesének tettét megfelelően kell büntetni: pénzbírsággal vagy 

börtönbüntetéssel, de mindenképpen funkciójuk elvesztésével. 

 

A hétvégi flekken nem tart ki hétfőig 
2012. február 20. – Parászka Boróka – manna.ro 

A Manna.ro Vass Levente marosvásárhelyi polgármester-jelölttel készített interjút. A város 

lakosságának nem egészen 45 százaléka magyar, és Vass Levente tudja, jórészt etnikai 

szavazás lesz júniusban. Négy hónapja van arra, hogy 50 százalék fölé tornássza magát 

úgy, hogy a magyarok is bizonytalanul tartják a tornaszereit. 

 

Nincs valós érv az előválasztások ellen 
2012. február 20. – Pál Piroska – Erdély Ma, Központ 

„A magyarság által támogatott egyetlen független jelöltnek lenne esélye arra, hogy 

megszabadítsa a várost Fanyűvő Floreától” – jelentette ki Kincses Előd. A kialakult 

helyzetről, az esetleges megoldásról és egy előválasztás megszervezéséről kérdezte a 

Központ munkatársa, az ismert marosvásárhelyi ügyvédet. 

 

Anyanyelven a nép ügyvédjénél is könnyebb 
2012. február 20. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Bizonytalanság övezi az érdeklődők körében, hogy lehet-e használni az anyanyelvet, ha a 

nép ügyvédjéhez fordul az ember Csíkszeredában. A hivatal képviselője szerint lehet, és 

senkinek nem kell úgy távoznia onnan, hogy ne tudja előadni panaszát, kérését, az 

érdeklődők közül viszont sokan ezt nem tudják. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28375
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60731
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111102&cim=ilyen_orszag_marpedig_nincs
http://manna.ro/kozter/a-hetvegi-flekken-nem-tart-ki-hetfoig-2012-02-20.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111107&cim=nincs_valos_erv_az_elovalasztasok_ellen_interju_dr_kincses_eloddel
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/anyanyelven-a-nep-ugyvedjenel-is-konnyebb
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Cenzus után: lennebb kellene vinni a küszöböt 
2012. február 21. – Új Magyar Szó 

„Át kell néznünk a 20 százalékos küszöbhöz kapcsolódó nyelvhasználati jogok alakulását, 

és meg kell akadályoznunk, hogy ahol küszöb alá csökkenés történt, ott ne csorbuljanak 

szerzett jogaink. Ez sok esetben jogszabályok módosításával vagy új jogszabályok 

elfogadásával érhető el” – mondta a népszámlálás előzetes adatainak ismeretében Markó 

Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője az ÚMSZ-nek. 

 

Marosvásárhely: táblavita a moziban 
2012. február 21. – Szucher Ervin – Krónika 

Utólag fogják kihelyezni a kétnyelvű táblákat a felújított, a hétvégén ünnepélyes keretek 

közt felavatott marosvásárhelyi Művész (Arta) mozi épületében. Claudiu Maior 

alpolgármester azt követően ígérte meg a hiányzó magyar feliratok pótlását, hogy a 

korszerűsített ingatlan ünnepélyes átadásáról a magyar meghívottak tiltakozásképpen 

távol maradtak. 

 

Levette „műsorról” a Hír Tv-t az RDS 
2012. február 21. – Gyergyai Csaba – Krónika 

Eltűnt a Hír Tv az RDS&RCS kábeltelevíziós társaság programkínálatából – a szolgáltató a 

szintén magyarországi Echo Tv csatornának kívánt helyet biztosítani a műsorcsomagban. 

A Magyar Polgári Párt (MPP) közleményében súlyos tévedésnek nevezi, hogy a legnagyobb 

romániai televíziós szolgáltató előzetes konzultáció nélkül iktatta ki kínálatából a 

hírcsatornát. 

 

Csáky Pál: a kormány részéről hiányzik az akarat a határon átnyúló 

együttműködésre 
2012. február 20. – MTI, Új Szó Online 

Elhanyagolta a határon átnyúló együttműködést és mostohagyerekként kezelte Dél-

Szlovákiát az elmúlt másfél évben Iveta Radicová kormánya - nyilatkozta az MTI-nek 

Csáky Pál, az MKP volt elnöke. 

 

Gyorsvonaton akciózott a Kétnyelvű Dél 
2012. február 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom legújabb figyelemfelkeltő akcióját az Érsekújváron 

és Párkányon áthaladó AVALA nemzetközi gyorsvonaton hajtotta végre. Az akció 

keretében magyarul is beolvasták az utastájékoztató szöveget. A mozgalom ezúttal is a 

nyelvi sokféleség tiszteletben tartásának fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60743
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60744
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/20/csaky-pal-a-kormany-reszerol-hianyzik-az-akarat-a-hataron-atnyulo-egyuttmu
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/20/csaky-pal-a-kormany-reszerol-hianyzik-az-akarat-a-hataron-atnyulo-egyuttmu
http://www.bumm.sk/65472/gyorsvonaton-akciozott-a-ketnyelvu-del.html
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Újra kihelyezték a magyar helységnévtáblát Párkányban 
2012. február 20. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Hétfőn az MKP képviselői újra kifüggesztették Párkányban a hiányzó magyar 

helységnévtáblát. A tábla felállításánál ugyanazok segédkeztek, akik tíz napja az első 

magyar helységnévtáblát is elhelyezték: Farkas Iván az MKP gazdasági és régiófejlesztési 

alelnöke, Szigeti László, az MKP kulturális és oktatási alelnöke, valamint néhány civil 

aktivista. 

 

Slota: mindenkivel igen, csak a magyarokkal nem 
2012. február 20. – hirek.sk 

Ján Slota szerint az előrehozott választások után „a nemzeti megmentés kormányát” 

kellene felállítani, amelyet valamennyi párt támogatna a magyarok kivételével. „Semmi 

esetre sem megyünk a kormányba Orbán Viktor ötödik hadoszlopával” – mondta Slota, 

hozzátéve: a „magyar irredenták Dél-Szlovákia autonómiájának kikiáltása és 

Magyarországhoz csatolása után vágyakoznak”. 

 

A Via Nova Ics bemutatta az Új úton a jövőnkért! Programját 
2012. február 20. – Homoly Erzsébet – Felvidék Ma 

A Via Nova Ifjúsági Csoport Rimaszombatban mutatta be választási célkitűzéseit. A 

szervezet négy tagja az MKP Megoldás listájának utolsó négy helyén szerepel. Az Új úton a 

jövőnkért nevet viselő programban négy területen fogalmazták meg célkitűzéseiket: 

gazdaság - a munkahelyteremtés nemzetstratégiai szemléleten keresztül, a közösség 

szellemi innovációja a piaci és nemzetstratégiai szempontok alapján, az önkormányzatiság 

kiépítése és a környezetvédelem. 

 

Bugár elképzelhetőnek tartja a koalíciót Ficóval 
2012. február 20. – Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportál szerint reálisnak tűnik, hogy a választásokat követően a Smer a 

KDH-val és a Híddal lép koalícióra. „Mindenkivel, nem csak a Smerrel tudjuk elképzelni az 

együttműködést, ha értékrendben és a programban közös nevezőt találunk” – mondta 

Bugár Béla. A Smernek azonban fel kéne adnia néhány tervét a kisebbségi ügyekben. 

Bugárnak nem tetszik, hogy a Smer felül akarja vizsgálni a kétnyelvű települések listáját. 

 

Szeptemberig kérdéses a magyar elsősök száma 
2012. február 21. – Veres István – Új Szó 

Bőven akadnak olyan szülők, akik elfelejtették beíratni iskolaköteles korú gyermeküket. A 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által készített statisztika eredményeképp 

kapott szám így még emelkedhet. Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke szerint pontos képet 

csak szeptemberben, a minisztériumi fejkvóták megérkezése után kaphatunk az elsősök 

számáról. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120220171624/Ujra-kihelyeztek-a-magyar-helysegnevtablat-Parkanyban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120220160122/Slota-mindenkivel-igen-csak-a-magyarokkal-nem.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32516-a-via-nova-ics-bemutatta-az-uj-uton-a-jovonkert-programjat
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/32538-bugar-elkepzelhetonek-tartja-a-koaliciot-ficova
http://ujszo.com/online/panorama/2012/02/20/oszig-kerdeses-a-magyar-elsosok-szama-elozetes-statisztika-a-keddi-uj-szo
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Híd – segít a bajban 
2012. február 20. – Tokár Géza – Új Szó 

A Most-Hídnak 276 ezer euróért sikerült narancsba borítania a déli országrészt, 

megszerveznie több tucat előadást sztárfellépőkkel, és kinyomtatnia az ehhez szükséges 

plakátokat. Az Új Szó kommentárja szerint „ehhez gazdasági zseninek kell a csapatban 

ülnie”, és „jobb érv nem kell amellett, hogy a párt vezesse a gazdasági tárcát, és húzza ki 

Szlovákiát a bajból”. 

 

A többség nem hajlandó elfogadni a szerb Trianont 
2012. február 21. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A hétvégén Szabadkán vendégeskedett Schöpflin György EP-képviselő. Szerbia 

kampánylázban ég, a Belgrád–Prishtina-tárgyalások meginogtak, és miközben a jelenlegi 

szerb kormány prioritása állítólag továbbra is az európai uniós tagjelölti státus elérése, 

Szerbiában egyre csökken az EU-integrációt támogatók száma. A szerbiai 

árnyékjelentésekkel foglalkozó képviselőt arról kérdezte a Magyar Szó, hogy pillanatnyilag 

milyen véleménye van az EU-nak Szerbiáról. 

 

A Balkán Európa szerves része 
2012. február 20. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Kétnapos vajdasági úton járt Surján László, az EP alelnöke. Hétfői újvidéki 

sajtótájékoztatóján elmondta, eredetileg a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség néhány 

hónappal ezelőtti meghívásának eleget téve vette tervbe az utat, akkor azonban még nem 

tudta, hogy időközben megválasztják az EP alelnökévé, ami jelentősen bővítette a látogatás 

tartalmát. 

 

Vajdaság Szerbia legerősebb kártyája 
2012. február 21. – Magyar Szó 

Egeresi Sándor, a tartományi parlament elnöke Surján Lászlóval, az EP alelnökével 

folytatott tárgyalásokat követően annak a reményének adott hangot, hogy Szerbia március 

elején elnyerheti az uniós tagjelölt-státust. A vajdasági magyarok számára rendkívül fontos 

a tagjelöltség elnyerése, mindenekelőtt azért, mert az a jövő építését szavatolja. 

Brüsszelben azt hallottam, hogy Vajdaság Szerbia legerősebb kártyája ebben a 

folyamatban – fogalmazott Egeresi. 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/02/21/hid-segit-a-bajban
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-21_A_tobbseg_nem_hajlando_elfogadni_a_szerb_Trianont.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-21_A_Balkan_Europa_szerves_resze.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-21_Vajdasag_Szerbia_legerosebb_kartyaja.xhtml
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A magyarokkal ismerkedett egy horvát óvodai csoport 
2012. február 20. – Új Magyar Képes Újság 

A vukovári óvoda egy olyan EU-s projektben vett részt, amelynek az volt a célja, hogy az 

óvodások megismerkedjenekek a városban élő kisebbségekkel. A csoport a Vukovári 

Magyarok Egyesületének a közreműködésével többek között megismerkedett a magyar 

nemzeti jelképekkel, magyar dalokat, táncot és néhány mondókát is megtanultak. 

 

Magyar zeneovi Felsőőrött 
2012. február 20. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület tanfolyamaival hozzá szeretne járulni a gyermekek 

korai nyelvi képzéséhez és a már sokak által ismert magyar gyermekóra mellett az idei 

évben magyar nyelvű zeneovit is kínál. 

 

A burgenlandi magyar nyelvű oktatással foglalkozik az Őrség új száma 
2012. február 20. - MTI 

A burgenlandi magyar nyelvű oktatással foglalkozik az Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület Őrség című folyóiratának új száma, mely bemutatja az oktatás helyzetét 

történeti és törvényi hátterét. A kötetben interjúk is megjelennek pedagógusokkal és 

oktatási szakemberekkel, akik arról is beszámolnak, hogy hogyan támogatja a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület a magyar nyelvű oktatást a tartományban. 

 

Cseh lapok a kettős állampolgárság intézményéről 
2012. február 20. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Bíráló hangnemben ír a kettős állampolgárság intézményéről a Lidové noviny c. cseh 

konzervatív napilap, míg a Hospodárské noviny c. politikai és gazdasági lap szerint a 

kettős állampolgárság lehetőségének bevezetésével Csehország „nyitottabbá” válik. 

 

Levél amerikai küldötteknek: méltánytalan bírálatok érték Magyarországot  
2012. február 20. – MTI, hirado.hu 

Noha Magyarország demokrácia, a NATO tagja és az Egyesült Államok fontos 

szövetségese, az utóbbi időben durva és gyakran méltánytalan bírálatok érték mind az 

Egyesült Államokban, mind máshol külföldön - hangoztatta az Amerikai Magyar Szövetség 

(AMSZ) a héten Magyarországra és Szlovákiába látogató amerikai kongresszusi küldöttség 

tagjaihoz intézett levelében. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/2960-a-magyarokkal-ismerkedett-egy-horvat-ovodai-csoport
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161141/
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/02/20/cseh-lapok-a-kettos-allampolgarsag-intezmenyerol
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/20/17/Level_az_amerikai_kuldotteknek_durva_biralatok_ertek_Magyarorszagot.aspx?source=hirkereso
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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   
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