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Semjén Zsolt Királyhelmecen 
2012. február 21. – MTI, Szabad Újság 

Kulcsfontosságú, hogy etnikai alapú magyar politikai erők legyenek a Magyarországot 

körülvevő országok parlamentjeiben, mert ez jelenti a magyarság megmaradásának 

garanciáját – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

a „Megoldás: az önrendelkezés, megmaradásunk és felemelkedésünk záloga” címet viselő 

konferenciasorozat harmadik rendezvényén. Csáky Pál, az MKP volt elnöke szerint a 

szlovákiai magyar közösség jövőjének három pilléren kell nyugodnia, ezek a kulturális 

autonómia, a munkahelyteremtés és a beruházások Dél-Szlovákia magyarok lakta 

régióiban. 

 

Schwarzenberg és Martonyi szerint kiváló a magyar-cseh viszony 
2012. február 21. – MTI, hirek.sk 

Martonyi János külügyminiszter egynapos hivatalos látogatást tett Prágában. Cseh 

kollégája, Karel Schwarzenberg a kettős állampolgárság kapcsán elmondta: a világban 

nagyszámú cseh emigráns él, akik igénylik a cseh állampolgárságot, melyet individuális 

alapon kívánnak megadni. Magyarország is individuális alapon ad állampolgárságot a 

határon túli magyaroknak - húzta alá Martonyi. Rámutatott: a könnyített honosításról 

2010-ben hozott törvény egy korábbi diszkriminációs helyzetet szüntetett meg, amikor a 

nagyvilágban élő magyarok kaphattak magyar állampolgárságot, de a szomszédos 

országokban élők nem. 

 

Kovács Péter: a magyar kormány „telitömi pénzzel az EMNT-t” 
2012. február 21. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

A jelenlegi magyar vezetés valóban nem nyújtott támogatást az EMNP-nek, az EMNT-t 

azonban „telitömi pénzzel” – írja a Nemzetpolitikai Államtitkárság közleményére reagálva 

Kovács Péter RMDSZ-főtitkár. 

 

Tőkés: nem lesz RMDSZ–EMNP közös lista 
2012. február 21. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppártra (EMNP) azért van szükség, mert az RMDSZ letért az útról, 

jelentette ki Tőkés László, az EMNT elnöke székelyföldi körútja illyefalvi állomásán. Az 

illyefalvi fórum egyik résztvevője arra kérte Tőkés Lászlót, hogy az EMNP a parlamenti 

választásokon se induljon az RMDSZ listáján. Erre az EP képviselő azt válaszolta, többet 

nem indulnak közös listán a szövetséggel. 
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http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/5470-semjen-zsolt-kiralyhelmecen
http://www.hirek.sk/kulfold/20120221183516/Schwarzenberg-es-Martonyi-szerint-kivalo-a-magyar-cseh-viszony.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60783
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tokes-nem-lesz-rmdszaemnp-kozos-lista
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CSOP-felmérés: Ungureanu a legmegbízhatóbb politikus 
2012. február 21. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Egy nappal azt követően, hogy az ellenzékhez közel álló Jurnalul Naţional című napilap a 

CCSB felmérését közölve arról írt, hogy az ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) 

pártszövetség 57 százalékot kapna, és ezzel abszolút többséget szerezne, kedden a 

kormánypárti Evenimentul Zilei a CSOP közvélemény-kutató adataira hivatkozva azt írta: 

az USL csupán 47 százalékot kapna, a kormány fő erejét adó Demokrata-Liberális Párt 

(PDL) népszerűségének pedig jót tett a kormányfőcsere, ugyanis a CSOP szerint most 20 

százalékot kapna. 

 

MOGYE-ügy: ellenséges hangulatban zajlott a hétfői szenátusi ülés 
2012. február 21. – transindex.ro, Erdély Ma, Erdély Tv, szekelyhon.ro 

Újabb ellenséges hangulatú szenátusi ülés zajlott hétfőn a MOGYE-n. Dr. Szilágyi Tibor 

szenátustag beszámolója szerint az ülésen Constantin Copotoiu rektor nem objektíven 

tájékoztatta a testületet a szombati tanügyminiszteri látogatásról. 

 

Román parlamenti szakbizottsági jóváhagyás a Sapientia akkreditálására 
2012. február 21. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Elfogadta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) akkreditációját 

kezdeményező kormányhatározatot a román képviselőház oktatási szakbizottsága – 

közölte kedden az RMDSZ. Ezt követően a jogszabály a képviselőház elé kerül majd, 

amelynek ügydöntő hatásköre van ebben a kérdésben. 

 

Hátrány a visszahonosítás? 
2012. február 21. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Szülőföldjükön hátrányuk származhat belőle, Romániában egyesek ezért nem mernek 

magyar állampolgárságot kérni. Az állampolgárságot ügyintéző Demokrácia Központok 

vezetői úgy vélik: elszigetelt esetekről van szó, amelyek ritkán kerülnek nyilvánosságra. 

 

Felnőttképzés magyarul 
2012. február 21. – Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

A Képviselőházban kedden megszavazták a felnőttképzést szabályozó 2000. évi 129. számú 

kormányrendeletet módosító törvénytervezetet. Az RMDSZ által kezdeményezett 

törvénymódosítás 23. cikkelye kimondja, hogy a kisebbségek nyelvén szervezett képzési 

programok esetén a képzést szervezők kötelesek a programot olyan oktatókkal végeztetni, 

akik ismerik a magyar nyelvet, vagy azt a nemzetközi nyelvet, amelyen a program 

jóváhagyást kapott. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60782
http://itthon.transindex.ro/?hir=28380
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111280&cim=roman_parlamenti_szakbizottsagi_jovahagyas_a_sapientia_akkreditalasara
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111196&cim=hatrany_a_visszahonositas_video
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/felnottkepzes_magyarul.php
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Nem akarnak Brişcaru kampánytémája lenni 
2012. február 21. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Nyílt levélben fordul az Akciócsoport a Bernády névadásért Cornel Brişcaruhoz, amelyben 

arra kérik a Szociáldemokrata Párt marosvásárhelyi szervezetének elnökét, aki júniusban a 

polgármesteri székért száll harcba, hogy ne használja kampánytémának a marosvásárhelyi 

2-es számú általános iskola névadásának ügyét. 

 

BBTE: a magyar tagozatot erősítenék 
2012. február 22. – Krónika, Új Magyar Szó 

A magyar tagozat erősítését jelölte meg fő célkitűzéseként a kolozsvári BBTE két magyar 

rektorhelyettes-jelöltje, Nagy László fizikus- és Soós Anna matematikusprofesszor. A két 

jelölt kedden nyilvános beszélgetésen mutatkozott be. 

 

Csatazaj 
2012. február 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a legnagyobb feladat “az EMNP számára megszólítani a 

politikából kiábrándultak félmilliós „tömegét”, ám ha ez csak részben sikerül az 

alakulatnak a következő négy hónap során, megvetheti a lábát az önkormányzatokban, ami 

megfelelő legitimitást nyújthat számára a majdani, az RMDSZ-szel folytatandó koalíciós 

tárgyalásokhoz”. 

 

Újranevezett iskolák 
2012. február 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Keresik a romániai tanintézet-típusok pontos magyar megnevezését. Keresztély Irma 

Kovászna megyei főtanfelügyelő a Nyelvijogok.ro honlap szakértőitől kért segítséget a 

román megnevezések tükörfordítását illetően, ám keresik a legjobb, egységes megoldást, 

amelyet a nyelvészek és a tanügyi szakemberek is elfogadnak. 

 

Antonescu: nem lesz koalíció az RMDSZ-szel 
2012. február 22. – Krónika 

Kizárta az RMDSZ-szel megkötendő koalíciót Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) elnöke, a Szociálliberális Unió (USL) társelnöke arra az esetre, ha az USL kerülne 

kormányra. Hozzátette, hogy a koalícióról közösen döntenek majd a szövetség vezetői. 

 

Beruházókat vonzana az MPP 
2012. február 22. – Krónika 

Osztrák finanszírozással még az idén elkészülhet Kolozs megyében Erdély első biomassza-

üzeme – jelentette be tegnap Keizer Róbert, az MPP kolozsvári szervezetének elnöke. Mint 

részletezte, az osztrák befektetői csoport a vonatkozó szerződést csütörtökön írja alá az 

MPP japán partnereivel. 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-akarnak-briacaru-kampanytemaja-lenni
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60786
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/liceum-vagy-gimnazium
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Szombaton ülésezik az SZKT 
2012. február 22. – Új Magyar Szó 

Szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ülésezik az RMDSZ Szövetségi Képviselők 

Tanácsa (SZKT). Az ülésen a szövetségi elnök politikai beszámolóját politikai vita követi, 

majd a 2012-es önkormányzati választásokra vonatkozó jelölési szabályzat, a választások 

ütemterve, valamint a kampányfőnök személyének megerősítése szerepel az SZKT 

napirendjén. 

 

A cél és az eszköz 
2012. február 22. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc az EMNP kapcsán felteszi a kérdést: „egyetlen személyiség, valamint az 

egykori MPP-sek új köntöse létre tud-e hozni olyan, nem közlemények, nem 

rendezvények, nem kizárólag RMDSZ-t bíráló szövegek és nyilatkozatok, hanem saját 

program alapján, folyamatosan működő intézményrendszert, amely a szóvirágokon túl, a 

gyakorlatban képes beépülni az erdélyi magyarság mindennapi életébe”. 

 

Javítaná a dél-szlovákiai gazdák versenyképességét az MKP 
2012. február 21. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az uniós támogatások szlovákiai kipótolásával, a földvásárlás támogatásával és az 

infrastruktúra fejlesztésével kell segíteni a dél-szlovákiai gazdák versenyképességét - 

mondta Miklós László, az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke az m1 Kárpát 

Expressz című műsorában. 

 

MKP: azonnali segítséget a hajógyárnak! 
2012. február 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

„Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy Dél-Szlovákia egyik legfontosabb ipari létesítménye, 

sőt bástyája esett el. Bezárja kapuit a nagy múltú komáromi hajógyár” – áll az MKP 

közleményében. A párt felszólította a kormányt, hogy segítsen a komáromi hajógyárnak, és 

foglalkozzon a Komáromi járás magas munkanélküliségével is. 

 

Az ügyfél nyelvén - újabb nyelvhasználati kampány indul 
2012. február 21. – bumm.sk, hirek.sk 

Az ügyfél nyelvén címmel nyelvhasználati kampányt indít az Anyanyelvünkért Polgári 

Társulás. Célja arra ösztönözni a dél-szlovákiai vállalkozókat, tevékenységük során 

nagyobb mértékben figyeljenek oda ügyfeleik anyanyelvére. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/21/javitana-a-del-szlovakiai-gazdak-versenykepesseget-az-mkp
http://www.bumm.sk/65531/mkp-azonnali-segitseget-a-hajogyarnak.html
http://www.bumm.sk/65528/az-ugyfel-nyelven-ujabb-nyelvhasznalati-kampany-indul.html
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A Híd bemutatta oktatási programját 
2012. február 21. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Ožvald Erzsébet, a Most-Híd oktatásügyi szakértője mai sajtótájékoztatóján bemutatta a 

párt választási programjának oktatásügyet érintő pontjait. „A Híd számára prioritást élvez 

az anyanyelvi oktatás. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy szeretnénk 

továbbfejleszteni a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának lehetőségeit az oktatási-

nevelési rendszer minden szintjén” – jelentette ki Ožvald Erzsébet. 

 

Obecné Noviny: rendben van a területi autonómia 
2012. február 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Gyakran visszaélnek a területi autonómia megnevezéssel Szlovákiában és amolyan 

mumusként használják a többségi nemzet ijesztgetésére, holott az teljesen „rendben van” - 

írta az Obecné Noviny c. önkormányzati szaklap. A lap főszerkesztője, Bohumil Olach 

szerint a szlovákiai magyarság jelenleg is rendelkezik területi autonómiával; a területi 

autonómia jó példái szerinte a települési önkormányzatok. 

 

A kitelepítésekre és deportálásokra emlékeznek Komáromban 
2012. február 21. – bumm.sk 

Március 3-án a Te Ügyed Kör Polgári Társulás hetedik alkalommal szervez megemlékezést 

az 1946-os kitelepítés és deportálás alkalmából. 

 

Nappali kávézó nyílik a Pozsonyi Magyar Intézetben 
2012. február 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Nappali kávézó nyílik csütörtökön a Pozsonyi Magyar Intézet épületében; a pozsonyi 

magyarokat és a magyar kultúra iránt érdeklődő szlovákokat ezután kávé mellett várják a 

magyar könyvek, folyóiratok és újságok. 

 

Varnus Xavér koncerthelyszínt keres Szlovákiában  
2012. február 21. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online, index.hu 

A nacionalista szlovák katolikus püspökök betiltották azt a három hangversenyt, 

amelyeket Csáky Pál volt szlovák miniszterelnök-helyettes meghívására, Balogh Csaba, 

Magyarország szlovákiai nagykövetének fővédnöksége alatt adott volna Pozsony, 

Komárom és Ipolyság katolikus főtemplomaiban Varnus Xavér – áll a művész 

sajtóképviselője által a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatban. 

 

Partnerséget építenek 
2012. február 21. – hirek.sk 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretében Komárom város 99 600 euró összegű uniós támogatást nyert az Észak- és Dél-

Komárom városok területrendezési és fejlesztési programjainak összehangolása közös 
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http://www.bumm.sk/65539/a-hid-bemutatta-oktatasi-programjat.html
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http://www.bumm.sk/65512/a-kitelepitesekre-es-deportalasokra-emlekeznek-komaromban.html
http://ujszo.com/online/kultura/2012/02/21/nappali-kavezo-nyilik-a-pozsonyi-magyar-intezetben
http://ujszo.com/online/kultura/2012/02/21/varnusz-xaver-koncerthelyszint-keres-szlovakiaban
http://www.hirek.sk/belfold/20120221171253/Partnerseget-epitenek.html
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fejlődésük érdekében című pályázatával.  A projekt célja a két város együttműködésének és 

összehangolt fejlődésének támogatása. 

 

Tőkés közbenjárt a temerini fiúk érdekében 
2012. február 21. – Vajdaság Ma, Transindex 

Doris Pack, az Európai Parlament délkelet-európai bizottságának tagja Tőkés László EP-

képviselő közbenjárására a napokban levelet intézett Boris Tadić szerb államfőhöz, és 

aggodalmának adott hangot, hogy „emberséges ígérete ellenére” nem részesítette 

kegyelemben a „temerini fiúkat” - áll az EP-képviselő sajtóirodájának közleményében. 

Pack kérte a 10–15 évre bebörtönzött vajdasági fiatalok mihamarabbi szabadon bocsátását. 

 

VMDP: A VMSZ szombati manifesztációja része a választási kampánynak 
2012. február 21. – Vajdaság Ma 

A VMDP közleménye szerint a szombati Tér és idő 1918 után című konferencia célja az 

volt, hogy „újgazdag vállalkozóként a VMSZ megkísérelje a lehetetlent: azt, hogy a 

vajdasági magyarság rövid emlékezetére alapozva afféle politikai nemesi kutyabőrt 

fabrikáljon magának.” 

 

Határokon átnyúló közös értékeink 
2012. február 21. – Vajdaság Ma 

Január elsején indult és 2013. október végéig tart az a Magyarország-Szerbia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt, amelynek keretében a 

Deszki Településüzemeltetési Nonprofit Kft. együttműködő partnereivel, a helybeli Bánát 

Egyesülettel, a tiszaszigeti önkormányzattal, Törökkanizsa Község Önkormányzatával, 

Verbász város önkormányzatával 275 ezer eurós támogatást nyert közös idegenforgalmi 

örökségünk, közös értékeink megőrzésére, bemutatására. 

 

VMDP: A VMSZ kihátrált a megegyezésből Temerinben 
2012. február 21. – Vajdaság Ma 

A VMSZ temerini helyi szervezetének vezetősége az elmúlt héten közölte a Vajdasági 

Magyar Demokrata Párttal, hogy szabadkai vezetőik utasítására nem fogadhatják el a 

VMDP körzeti szervezetének választási együttműködési javaslatát - olvasható a VMDP 

közleményében. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12989/Tokes-kozbenjart-a-temerini-fiuk-erdekeben.html
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4767/Hatarokon-atnyulo-kozos-ertekeink.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12986/VMDP-A-VMSZ-kihatralt-a-megegyezesbol-Temerinben.html
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Személycserék, megújuló testületek 
2012. február 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Összesen 22 napirendi pont szerepelt a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 

tegnapi ülésének napirendjén, többek között a Magyar Szó, a Hét Nap, a Pannónia 

Alapítvány és a Mozaik Alapítvány szakmai és pénzügyi jelentései, illetve káderkérdések. 

 

A MMÖNK elnöke Schmitt Pál köztársasági elnöknél 
2012. február 21. – RTV Slovenija Hidak 

Kedden sajtóértekezletet tartott Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség elnöke, amelyen az aktuális kérdésekről tájékoztatta a nyilvánosságot. 

Elsőként arról, hogy a napokban Budapesten fogadta őt Schmitt Pál államfő. 

 
 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-22_Szemelycserek_megujulo_testuletek.xhtml
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3385
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