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Rajkán is kampányol az Egyszerű Emberek 
2012. február 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyarországi Rajkán és az ausztriai Wolfstahlban is megjelentek az egyik szlovák párt 

választási óriásplakátjai. Az Egyszerű Emberek két nyelven, szlovákul és magyarul, illetve 

szlovákul és németül igyekszik elérni a választókat. "Amíg a szlovák politika egésze 

hisztérikusan reagál arra, hogy magyarországi pártok esetleg nálunk kampányoljanak, 

addig az egyik szlovák parlamenti erő ezt megtette" - nyilatkozta az esettel kapcsolatban az 

MTI-nek Berényi József, az MKP elnöke. 

 

Az EU egyre süketebb a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban 
2012. február 24. – MTI, bumm.sk 

Az EU egyre kevésbé hallja meg a nemzeti kisebbségek problémáját, és a közösségi szintről 

érkező válasz mindig ugyanaz: a kisebbségvédelem kérdése nemzeti hatáskörbe tartozik - 

állapította meg Gál Kinga. Az EP-képviselő ezt a düsseldorfi kisebbségügyi konferencia 

résztvevőihez intézett videóüzenetében mondta. 

 

Toró T. Tibort választotta elnökévé az Erdélyi Magyar Néppárt 
2012. február 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava 

A korábbi ideiglenes elnököt, Toró T. Tibort választotta elnökévé szombaton, első országos 

küldöttgyűlésén az Erdélyi Magyar Néppárt. Toró – akinek nem volt ellenjelöltje – a 

szervezet előtt álló legelső két vizsgájának a közelgő helyhatósági és parlamenti 

választásokat nevezte meg. A küldöttgyűlés elfogadta a párt keretprogramját, amely a 

„Megtalált út - Esélyt és szabadságot Erdélynek” címet viseli. Az ülésen Tőkés László 

Erdély-központú politizálásra biztatta a pártot. Orbán Viktor videóüzenetében köszöntötte 

a küldöttgyűlést. 

 

Brassó megyei magyar iskoláknak juttatott könyvajándékot az RMDSZ 
2012. február 24. – transindex.ro 

Brassó megye kilenc iskolája vehette át február 24-én, pénteken Markó Attila 

államtitkártól az RMDSZ és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának könyvadományát a 

Szövetség megyei szervezetének székházában. 

 

Kelemen Hunor: a legnehezebb önkormányzati választás elé néz az RMDSZ 
2012. február 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Az elmúlt 22 év legnehezebb önkormányzati választása elé néz idén az RMDSZ és az 

erdélyi magyar közösség, az önkormányzati választások eredményeitől függ az őszi 
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parlamenti választás kimenetele is – jelentette ki Kelemen Hunor pénteken a Székelyföldi 

Regionális Önkormányzati Tanács ülésén, Tusnádfürdőn. 

 

A ciántechnológia bányászati használata elleni állásfoglalásra szólítja fel az 

RMDSZ-t három magyar környezetvédő szervezet 
2012. február 24. – Krónika 

Foglaljon állást a verespataki bányaterv kapcsán és oldja fel az RMDSZ választási ígéretei 

és cselekedetei közötti ellentmondást – ezt kérik a környezetvédelmi szervezetek az 

RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsától (SZKT), amely szombaton ülésezett 

Marosvásárhelyen. 

 

Ötnyelvű ismertető táblákat helyeznek el a kolozsvári műemlék épületekre 
2012. február 24. – Krónika 

Az RMDSZ frakciójának kezdeményezésére pénteken hagyta jóvá a Kolozs megyei tanács 

azt a határozatot, amelynek értelmében 60 ezer lejt különítenek el arra a célra, hogy 

Kolozsvár műemléképületeire ötnyelvű - román, magyar, angol, francia, német - ismertető 

táblák kerüljenek. 

 

Döntött a bíróság: felveheti Bernády nevét a marosvásárhelyi iskola 
2012. február 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Felveheti a Bernády György nevet a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános iskola, miután 

a Maros megyei bíróság pénteken elutasította az egyik emberjogvédő szervezet óvását. 

 

Az EMNP szerint nem vesznek el a magyarság által már megszerzett nyelvi 

jogok 
2012. február 24. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint nem vesznek el a romániai magyar közösségek 

által már kivívott nyelvi, kisebbségi jogok azokon a településeken, ahol a romániai 

magyarság számaránya a tavalyi népszámlálás szerint 20 százalék alá csökken. A párt a 

nyelvijogok.ro honlap korábban kiadott közleményére reagált, amelyben kifejtették, hogy a 

népszámlálási eredmények miatt négy vagy öt erdélyi kisvárosban és csaknem tucatnyi 

községben összesen 10-20 ezer erdélyi magyar veszíti el nyelvi, kisebbségi jogait. 

 

Németh Zsolt: megérett az idő a román-magyar stratégiai szövetségre 
2012. február 25. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai országos közgyűlésén Németh Zsolt külügyi 

államtitkár egy rögtönzött sajtótájékoztatón kijelentette, megérett az idő a román-magyar 

stratégiai szövetségre. 
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Marosvásárhelyi SZKT: a választásokra készülnek 
2012. február 25. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Új Magyar Szó, Szabadság 

Nekünk vannak felmutatható eredményeink – szól az RMDSZ üzenete. A választási 

szövetségek megkötése az országos vezetés hatáskörébe tartozik. Nincs egyetértés Vass 

jelölése kapcsán. 

 

Elfogadta az RMDSZ az önkormányzati választásokra vonatkozó jelölési 

szabályzatát 
2012. február 25. – Krónika, transindex.ro 

Elfogadta az RMDSZ az önkormányzati választásokra vonatkozó jelölési szabályzatot, 

amely meghatározza, hogy a szövetség területi szervezetei milyen szempontok és szabályok 

szerint választják meg a jelölteket. 

 

Tőkés: folytatjuk a határok feletti nemzetegyesítést 
2012. február 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

„Nem futamodunk meg a munkától, dolgozni fogunk, ez erdélyiségünk lényege, hisz 

dolgos, munkaszerető nép vagyunk” - jelentette ki Tőkés László az EMNP első 

küldöttgyűlésén Csíkszeredában. Az EMNT elnöke elmondta, nem az a lényeg, hogy a 

választásokon az EMNP hány helyet szerez, hanem a mandátumot nyert képviselőknek a 

közösségi munka iránti elkötelezettsége a mérvadó. 

 

Újrázni Marosban, vissza Marosvásárhelyt 
2012. február 25. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ 2012-ben újból meg szeretné szerezni Kovászna, Hargita, Maros és Szatmár 

megyék elnöki székét, de céljai között szerepel Marosvásárhely polgármesteri tisztség 

visszaszerzése is – jelentette ki Kelemen Hunor elnök. „Marosvásárhelyt elveszítettük 

2000-ben, vissza kell szereznünk. Vass Levente személyében az RMDSZ-nek megbízható 

jelöltje van a polgármesteri székre. Maros megye erős, de Marosvásárhelyen nagy 

problémák vannak” – mondta Kelemen. 

 

Magyarságot sértő emléktábla virít a nagyváradi városháza épületén 
2012. február 26. – Erdély Ma, Erdély Tv 

A magyarságot sértő emléktábla virít a nagyváradi városháza épületén. Az emléktáblán az 

áll, hogy 1944. október 12-én a románokkal megerősített szovjet hadsereg a fasiszta-

horthysta megszállás alól felszabadította Nagyváradot. A magyarság képviselői szerint a 

tábla szövege cinikus és valótlanságokat tartalmaz, a polgármester ennek ellenére nem 

akarja levenni a városháza faláról. 
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A folytatás kezdésének napja 
2012. február 26. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Irházi János szerint “az EMNP keretprogramja általános célokat, megfogalmazásokat 

tartalmaz, amelyek közül jó néhány kimeríti az idealizmus fogalmát, mint például, hogy a 

Székelyföldön a románoknak ők kulturális autonómiát biztosítanának. Vagy Kolozsvárnak, 

mint azt általuk Erdély fővárosának kikiáltottnak „az egész nagyrégió 

multikulturalizmusát és többnyelvűségét szimbolikusan is megjelenítő sajátos jogállást”. 

Csak az nem derült ki számomra, hogy a szombati hivatalos megalakulást követően mi lesz 

február 27-től, hétfőtől. 

 

Minden magyar gyerek számít Lupényban is 
2012. február 26. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Széleskörű akciót szervez a lupényi pedagógusgárda és az Eben Haezer civilszervezet a 

lupényi magyar, illetve vegyes házasságból származó gyerekek magyar iskolába íratása 

érdekében. 

 

Új kezdet 
2012. február 27. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ahhoz azonban, hogy az EMNP ne csak egyszerűen egy 

legyen az új politikai aktorok közül, hanem megkerülhetetlenné is váljék, tényleg az kell, 

hogy a néppárt politikusait, majdani polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltjeit 

elsősorban ne az RMDSZ-, hanem az Erdély- és teljesítményközpontúság jellemezze”. 

 

Mindig a legnehezebb 
2012. február 27. – Ágoston Hugó – Új Magyar Szó  

Ágoston Hugó úgy véli, hogy „végsőkig menő őszinteséggel, éppen a jövőre gondolva, 

elmondható, hogy az idei választások azért is nagyon nehezek, mert minden eddiginél 

élesebb a sikertelenség lehetősége – az esetleges kudarcért pedig pont azok fogják az 

RMDSZ-t hibáztatni, akik erdélyi magyar- ellenes erők támogatásával és sugalmazására 

azt előidézték”. 

 

EMNP: rendőrségről az urnák elé 
2012. február 27. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ cikke szerint „a tavaly szeptemberben hivatalosan bejegyzett, alakuló 

kongresszusát a hétvégén megszervező Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) aláírásgyűjtői 

ellen jelenleg is rendőrségi vizsgálat folyik. A büntetőjogi eljárás a bejegyzéssel kapcsolatos 

jogi procedúrával párhuzamosan indult be, miután a sajtóban bizonyítékok jelentek meg 

arról, hogy a támogatók névsorát tartalmazó aláírási listák hamisak”. 
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Berényi: Orbán korát megelőző forradalmár 
2012. február 24. – SITA, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Berényi József a SITA hírügynökségnek adott interjújában úgy vélte, hogy Orbán Viktor 

kormányfő forradalmár, aki megelőzte a korát, és olyan témákat nyit meg, amelyek miatt a 

megítélése ellentmondásossá válhat. Az MKP elnöke helyesnek tartja azt a gyakorlatot, 

hogy a Fidesz képviselői szlovákiai látogatásaik során előbb az MKP képviselőivel 

találkoznak, és csak ezt követően a szlovák hivatalosságokkal. 

 

Szerződést kötött a szlovák és a magyar evangélikus egyház 
2012. február 24. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) és a Szlovákiai Ágostai Hitvallású 

Evangélikus Egyház közötti szerződés megkötéséről szavazott egyhangúlag az MEE 

zsinata. A szerződés támogatja a magyarországi szlovák, illetve a szlovákiai magyar 

evangélikusok hitének anyanyelven való gyakorlását. 

 

Átadták a második újjáépített Ipoly-hidat 
2012. február 24. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A második újjáépített Ipoly-hidat adták át a Nógrád megyei Szécsényhez tartozó 

Pösténypuszta és a szlovákiai Pető között pénteken. Az ünnepségen Völner Pál államtitkár 

azt mondta: ez a híd sokkal több, mint szakmai létesítmény, és mint az itt élők igényeinek 

kielégítése; ez a híd a két ország és a két nép kapcsolatát is kifejezi. 

 

Zajlik a kampány a gútai népszavazás kapcsán 
2012. február 24. – bumm.sk 

Gútán március 10-én nem csak a parlamenti mandátumokról döntenek a lakosok, hanem 

az akkora tervezett népszavazásnak köszönhetően a város visszakaphatja korábbi nevét a 

hivatalos szlovák nyelvhasználatban is. 

 

Berényi: az MKP olvashatóbb párt a Hídnál 
2012. február 25. – TASR, bumm.sk 

Bővebb interjút készített Berényi Józseffel a TASR hírügynökség. Az MKP elnöke az 

állampolgárságát firtató kérdésekre nem válaszolt, kijelentette, az érvényes szlovák 

törvényekkel összhangban indul a választásokon. "A célunk a parlamentbe kerülés. Látjuk, 

hogy van rá esélyünk, egészen szép számban járnak az emberek a rendezvényeinkre, talán 

többen is, mint két éve" - vélekedett az MKP céljairól. 
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Bugár: a Hídban minden kisebbség egyetért 
2012. február 26. – SITA, Új Szó Online 

Bugár Béla, a Híd elnöke szerint pártja nemcsak Szlovákiában, hanem a régióban is 

egyedülálló abban, hogy a párton belül szlovákok, magyarok, ruszinok, romák és más 

nemzetiségek egyetértésben keresik a politikai megoldásokat. 

 

Roma-magyar összefogás Szlovákiában a választások előtt 
2012. február 26. – hirek.sk, Szabad Újság, hirado.hu 

A Vasárnapi újság arra a kérdésre kereste a választ, visszakerül-e a parlamentbe az MKP. 

Ravasz József romológus és Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke a 

magyar-roma összefogás fontosságáról beszélt. 

 

Reméljük a két ország politikusai is képesek lesznek lezárni a múltat 
2012. február 26. – bumm.sk 

65 évvel ezelőtt, 1947. február 27-én kezdődött meg a szlovák-magyar lakosságcsere, 

melynek előzményeiről, mértékéről és hatásairól Szarka László történészt kérdezte a 

bumm.sk hírportál. 

 

A Csemadok nemzetösszetartó küldetéséről tanácskoztak 
2012. február 26. – MTI, Felvidék Ma 

A szlovákiai kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvény mihamarabbi elfogadása 

volt az egyik kiemelt téma a legnagyobb felvidéki magyar kulturális szervezet, a Csemadok 

kétnapos munkaértekezletén, amelyet a hétvégén Búcson rendeztek meg. Hrubík Béla, a 

Csemadok országos elnöke a szervezet legfontosabb feladatát a szlovákiai magyarság 

körében kifejtett nemzetmegtartó szerepében látja. 

 

A Magyar Fordulat választási programját mutatták be a pártvezetők 
2012. február 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Fordulat koalíció a választási programját ismertette pénteken Újvidéken. A 

Magyar Fordulat pártjai (VMDK, VMDP, MRM és MPSZ) szerint az elmúlt több mint két 

évtizedes időszak az érdekvédelem és a tényleges magyar politikai autonómia 

megvalósítása terén nem hozott valódi áttörést. 

 

Újvidék: Iskolanyitogató jövendő elsősöknek 
2012. február 24. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában az idén is megszervezik a szombati 

interaktív foglalkozásokat, az óvodások, leendő elsősök számára. A foglalkozásokat az 

iskola tanítói és tanárai vezetik az alsós kisdiákok segítségével 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/26/bugar-a-hidban-minden-kisebbseg-egyetert
http://www.hirek.sk/belfold/20120226161917/Roma-magyar-osszefogas-Szlovakiaban-a-valasztasok-elott.html
http://www.bumm.sk/65715/remeljuk-a-ket-orszag-politikusai-is-kepesek-lesznek-lezarni-a-multat.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32641-a-csemadok-nemzetosszetarto-kuldeteserol-tanacskoztak
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13007/A-Magyar-Fordulat-valasztasi-programjat-mutattak-be-a-partvezetok.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13008/Ujvidek-Iskolanyitogato-jovendo-elsosoknek.html


 

 

 

 

 

 
8 

Zenta: Helyreállították a megrongált emlékművet 
2012. február 25. HHZS - Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Zentán ismeretlen tettesek különféle feliratok felfestésével megrongálták az 1944-es zentai 

áldozatok Tisza-parti emlékhelyénél felállított emlékművet. Širková Anikó, Zenta község 

polgármestere felszólította a zentai rendőrség illetékeseit, mindent tegyenek meg a 

tettes(ek) mielőbbi kézre kerítése érdekében. 

 

Beadhatók a kérelmek  
2012. február 26. – Sztojanovity Livia – Magyar Szó 

A Köztársasági Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség február 6-án tette közzé a felhívást 

a kárpótlási kérelmek átadására. A VMSZ felkérésére a CMH irodák két hete indították el 

az ingyenes jogsegélyszolgálatot, hogy segítsenek a polgároknak a rehabilitációs és a 

kárpótlási ügyek intézésében. 

 

Nem mernek elmenni otthonról  
2012. február 26. – Miklós Hajnalka, Tómó Margaréta – Magyar Szó 

Csantavéren csaknem nyolcvan százalékos a munkanélküliség, s évről évre nehezebb a 

helyzet. Nincs munkalehetőség, ennek a következménye az is, hogy egyre gyakoribbak a 

lopások, csak decemberben 70 betörés történt. A polgárok elkeseredettek, félnek és 

dühösek. A VMSZ ingyenes jogi szolgálatot, az MRM pedig önkéntes őrjáratot indít.  

 

Se Vajdaság, se autonómia? 
2012. február 26. – Szabó Angéla – Vajdaság Ma 

„Mintha elhanyagolt, mellőzött kifejezéssé vált volna mostanra a tartományi parlamentben 

szorgoskodó, választott képviselőink politikai szótárában az az egy szó, hogy: 

VAJDASÁG.(…) A kiábrándultságunk még abból a szempontból is kétszeres, hogy ha a 

tartományi honatyáink nem emlegetik szinte semmilyen kontextusban Vajdaságot, akkor 

az már magától értetődő, hogy annak autonómia-törekvéseiről sem igen beszélhetnek” – 

írja a Vajdaság Ma publicistája. 

 

Szerbia a tagjelöltség küszöbén 
2012. február 27. - Pataky István - Magyar Nemzet 

A mai nap folyamán döntenek Brüsszelben az uniós külügyminiszterek Szerbia tagjelölti 

státuszáról. Jelenleg nincs olyan komolyabb indok, ami a státusz megadása ellen szólna, 

egyedül Románia szavazata kérdéses a Timól-völgyi románok jogfosztása miatt. 

(A cikk teljes egészében a Magyar Nemzet 2012. február 27-i számában olvasható.) 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-25_Elitelik_az_emlekmurongalast.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-26_Beadhatok_a_kerelmek.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-26_Nem_mernek_elmenni_otthonrol.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4780/Se-Vajdasag--se-autonomia.html
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11 új iskolabuszt kapott Kárpátalja 
2012. február 24. – Kárpátinfo 

Az Iskolabusz program aktívan működik Kárpátalján – várhatóan 2016-ig. Ungváron új 

autóbuszokat adtak át több oktatási intézménynek. A beregszászi, nagyszőlősi, 

nagybereznai, ilosvai, ökörmezői, rahói, szolyvai, técsői, huszti járások és Munkács városa 

kapott új iskolabuszt. Ennek köszönhetően a szóban forgó járások tanulóinak 95 %-a tud 

könnyebben eljutni az iskolába. 

 

Sajtótájékoztató a főkonzulátuson 
2012. február 24. – Eszenyi Gábor – Kárpátinfo 

Az Ungvári Magyar Konzulátuson 2012. február elsejétől egységes rendszerben működik 

az internetes időpontfoglalási eljárás, melyet igénybe vehetnek mindazok, akik C típusú 

(rövid távú) schengeni vízumhoz, kishatárforgalmi engedélyhez, magyarigazolványhoz, 

illetve D típusú vízumok valamelyikéhez szeretnének jutni. 

 

Könnyítés vízumügyben 
2012. február 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Kedvezőbbé váltak a vízumhoz jutás feltételei – adott tájékoztatást Szalipszki Endre 

konzul a KISZO-nak. Az ungvári magyar külképviselet diplomatája elmondta, hogy 

garancialevélre akár hároméves időtartamra szóló utazási engedélyt is kiállíthatnak. 

 

Közlemény 
2012. február 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Az UMDSZ közleményben cáfolja Tóth István, a beregszászi magyar konzulátus 

főkonzuljának a kárpátaljai vízumok kiadásával kapcsolatos kijelentéseit. „Tóth István 

olyan valótlan állítást fogalmazott meg, ami sértő szövetségünkre nézve, a közvélemény 

előtt lejáratja azt. Egy későbbi, magyarázkodó nyilatkozatában pedig további téves 

állításokkal rukkolt elő.” 
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http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/02/23/11-uj-iskolabuszt-kapott-karpatalja
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/2012/02/24/sajtotajekoztato-fokonzulatuson
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8386
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8385
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