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Nyár elejéig felállhat a Kárpát-medencei jogsegélyszolgálat 
2012. február 28. – MTI, bumm.sk 

Répás Zsuzsanna szerint tavasz végére, nyár elejére felállhat a Kárpát-medencei jogsegély 

szolgálat, az ügyben a szükséges egyeztetések már megkezdődtek. A nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár elmondta, a konkrét jogi segítségnyújtás mellett a tervek 

között szerepel nyári egyetemek indítása, amelyeken a határon túli szakjogászok ismereteit 

bővítenék. Szeretnék felvenni a kapcsolatot azokkal a civil szervezetekkel is, amelyek ezt a 

munkát már régóta végzik a szomszédos országokban. 

 

A normatív támogatásokat szeretné előtérbe helyezni a kormány 
2012. február 28. – MTI, Echo TV 

A határon túli magyar közösségek intézményeinek és programjainak normatív alapú 

támogatását szeretné előtérbe helyezni a magyar kormány a pályázati, eseti 

segítségnyújtással szemben - hangsúlyozta Répás Zsuzsanna az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottsága keddi ülésén a nemzeti jelentőségű intézményekről tartott 

beszámolójában. A listát több ellenzéki képviselő élesen kritizálta. 

 

Akkreditálták a Sapientia-egyetemet 
2012. február 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó, Szabadság 

Megszavazta a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditálását kedden a 

képviselőház. A magyar felsőoktatási intézmény akkreditálásában a képviselőházé volt az 

utolsó szó, a szenátus már múlt év decemberében rábólintott a törvénytervezetre. A 

Sapientia akkreditálása azt jelenti, hogy az egyetemet teljes jogú felsőoktatási 

intézményként ismerik el, és joga lesz többek között államvizsgát szervezni, ugyanakkor a 

román állam is támogathatja. 

 

Chmel: Alkotmánytörvényben kell garantálni a kisebbségek státuszát  
2012. február 28. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

A Most-Híd párt törvényt szeretne elfogadtatni a kisebbségek jogállásáról, amelyben 

pontosan meghatározna olyan fogalmakat is, mint az „önálló kisebbség” és az 

„autonómia”. Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes szerint az említett fogalmakat 

Szlovákiában rosszul értelmezik. Az autonómia fogalmának pontos meghatározásával 

szerinte védekezni lehetne a szlovákiai magyar kisebbség elszakadási törekvéseiről keringő 

mítoszok ellen. 

 

Zöld fény Brüsszelből  
2012. február 29. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Pannon RTV 

Bár Románia beváltotta fenyegetését és a szerbiai vlah közösség helyzetének javításához 

kötötte támogatását, az Európai Unió Tanácsa végül egyöntetű döntést hozott: Szerbia 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.bumm.sk/65783/nyar-elejeig-felallhat-a-karpat-medencei-jogsegelyszolgalat.html
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elnyerheti a tagjelölti státust. A döntési javaslatot az Európai Tanács csütörtökön kezdődő 

kétnapos ülésén az EU kormány-, illetve államfőinek kell formálisan is megerősíteniük. 

 

A magyar kormány üdvözli a Sapientia egyetem akkreditálását 
2012. február 28. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

A magyar kormány nagy örömmel értesült a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) keddi akkreditációjáról – mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a román kabinet döntése után az MTI-nek. A helyettes államtitkár 

kiemelte: hosszú folyamat eredménye az akkreditáció. 

 

Fizetésemelés a kisebbségek nyelvét beszélő hivatalnokoknak? 
2012. február 28. – transindex.ro, Krónika 

A szenátus közigazgatási bizottsága negatívan, az emberjogi és kisebbségekkel foglalkozó 

bizottság viszont pozitívan véleményezte azt az indítványt, miszerint a közhivatalnokok 

10-10 százalékos fizetésemelésben részesülnének, ha ismerik egy vagy több, az adott 

közigazgatási területen élő kisebbség nyelvét. A helyi közigazgatási törvényt kiegészítő 

indítványt Márton Árpád és Máté András Levente nyújtották be. 

 

Akire még Tőkés is féltékeny 
2012. február 28. – Parászka Boróka – manna.ro 

Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével készített interjút a manna.ro. A politikus 

hangsúlyozta: „Tőkés legfrissebb nyilatkozatából jól látszik, hogy valójában a parlamentbe 

készül. Nem arról beszél, hogy megnyeri a választásokat Csíkszeredában, 

Szatmárnémetiben”. Kelemen szerint „ha holnap lennének a választások, akkor 

megszereznék azt, amit az MPP 2008-ban megszerzett. Ahhoz nem nagyon lehet 

hozzátenni, talán a bizonytalanoktól lehet szavazatokat várni, de nem sokat”. 

 

Kelemen Hunor: nem kell előválasztás Marosvásárhelyen 
2012. február 28. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Vass Levente az RMDSZ jelöltje és nincs szükség előválasztásokra, mondta az RMDSZ 

elnöke a szombati Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén. Hamar kiderült azonban, 

hogy nézetkülönbség van a jelölt és az RMDSZ vezetése között. „Értsék meg kérem, muszáj 

egyeztessek a történelmi egyházak vezetőivel, muszáj egyeztessek az egyetemek 

vezetőségével, muszáj egyeztessek a saját pártomnak a vezetőségével, és igenis azzal a 

szövetségessel, aki az elmúlt 8 hónapban, a mi pártunkhoz hasonlóan mindent megtett 

azért, hogy Vass Levente ne 1%-on, hanem sokkal többön legyen, nem magáért, hanem a 

magyarságért” – mondta Vass Levente. 
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Módosítások az új oktatási törvényben 
2012. február 28. – Erdély Ma, transindex.ro, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

A keddi, február 28-i bizottsági ülésen néhány módosítást szavazott meg a szenátus 

oktatási szakbizottsága az új tanügyi törvényre vonatkozóan. Az új módosítások 

értelmében a felekezeti iskolák esetében a minimális létszámot, amely alapján az iskola 

megkaphatja a jogi személyiség státuszt, lecsökkentették 300-ról 200-ra. 

 

Utcára vonulnak a román diákok a magyar hallgatók „érdekeiért” 
2012. február 28. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, 

MTI 

A MOGYE román diákságát tömörítő Liga Studenţilor Tîrgu Mureş képviselői honlapjukon 

tették közzé azt a nyílt levelet, amelyet az egyetem magyar hallgatóinak címeztek, hogy 

„egységre” buzdítsák diáktársaikat, mivel szerintük a magyar politikusok félrevezetik őket. 

Ennek érdekében felvonulást szerveznek kedden az egyetem épülete előtt. 

 

Diaconescu: Romániát a régiók átszervezése erősítheti meg, nem az 
autonómia 
2012. február 28. – Erdély Ma 

Romániát a régiók átszervezése erősítheti meg – válaszolta Cristian Diaconescu 

külügyminiszter magyar kollégájának, aki a hónap elején egy lapinterjúban azt mondta, 

hogy az autonómia erősebbé tehetné a román nemzetállamot. Diaconescu az Adevarulnak 

adott interjúban válaszolt Martonyi Jánosnak, utalva az RMDSZ álláspontjára is: a régiók 

átszervezésében nem játszhatnak közre etnikai kritériumok, csakis gazdaságiak. 

 

Korodi Attila: Románia európai szellemiségű kisebbségpolitikát vár Szerbiától 
2012. február 28. – Vajdaság Ma 

Románia elvárja Szerbiától, hogy ne csak a Vajdaságban alkalmazzon európai szellemiségű 

kisebbségpolitikát, hanem az ország egész területén - jelentette ki az MTI-nek kedden 

Korodi Attila, a román képviselőház külügyi bizottságának elnöke. A politikus elmondta: 

Szerbia nem ismeri el a Timok völgyében élő román kisebbséget, a vlachokat, akik 

semmilyen jogosítvánnyal nem rendelkeznek. Belgrád vlach kisebbségnek tekinti ezt a 

közösséget, és nem ismeri el, hogy ők is románok, mint a Vajdaságban élő bánáti román 

kisebbség tagjai. 

 

Miért tanuljon magyarul a gyerek? 
2012. február 28. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

Az anyanyelven való tanulás fontosságára hívja fel a figyelmet a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének országos elnöksége. A testület arra buzdítja a beiratkozás 

előtt álló gyerekek szüleit, hogy válasszák a magyar tannyelvű oktatási intézményeket. 
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Magyarul az OTP-nél és a Molnál 
2012. február 29. – Krónika, Új Magyar Szó, transindex.ro 

Az OTP Bank Románia és a Mol Románia is csatlakozott a Claudiopolis Egyesület és a 

Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum által Kolozsváron kezdeményezett Igen, tessék! 

nyelvhasználati kampányhoz. Biharban csütörtökön indul a program, más megyék is 

csatlakoztak. 

 

Hamis Tőkés-levelet tett közzé Markó Attila államtitkár 
2012. február 29. – Krónika 

Tőkés László nevében aláírt, hamisítványnak bizonyult levelet tett közzé az egyik közösségi 

oldalon Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának RMDSZ-es 

vezetője. Az EP fejlécével ellátott, Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek címzett levélben 

Tőkés olyan kiemelkedő eredménynek nevezi a Sapientia EMTE akkreditálását, amely a 

közösségünk megmaradása és szellemi fejlődése szempontjából hosszú távú garanciát 

jelent. 

 

Vass Levente: eddig csak szavakkal támogattak a pártok 
2012. február 29. – Új Magyar Szó 

„Kérdezze a pártokat: az RMDSZ-t, az EMNP-t és az MPP-t” – reagált Vass Levente az 

ÚMSZ-nek arra a kérdésére, mi az esélye annak, hogy induljon a marosvásárhelyi 

választásokon a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) múlt hét végi ülésén elhangzottak 

után. „Én az RMDSZ-től és az EMNP-től eddig csak biztató szavakat kaptam, semmilyen 

konkrét támogatást nem” – jelentette ki. 

 

Semjén: Slota orvosi eset 
2012. február 28. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Semjén Zsolt szerint Ján Slotának, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének Magyarországgal és 

magyarországi politikusokkal kapcsolatban az utóbbi időben tett megnyilatkozásai nem a 

politikai valóságról, hanem az ő kényszerképzeteiről szólnak. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyette szerint ezek kötetben összefoglalva „tanulságos példatárául 

szolgálhatnak az addiktológia és a pszichiátria tudományának”. 

 

Munkahelyteremtést szorgalmaz az MKP 
2012. február 28. – MTI, Szabad Újság, Új Szó Online 

A kis- és közepes vállalkozások támogatásával és állami segítséggel is ösztönözni kell a 

munkahelyek létrehozását Dél-Szlovákiában - mondta az MKP gazdasági és régiófejlesztési 

alelnöke kedden az m1 Kárpát Expressz című műsorában. Farkas Iván hangsúlyozta, 

tavaly az állami támogatással létrejött munkahelyek döntő többségét Észak-Szlovákia 

kapta. 
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Szigeti: „Időt nyertünk, de meddig?” 
2012. február 28. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Összefogásra buzdít a több mint fél évszázados múlttal rendelkező Ógyallai 

Szakközépiskola érdekében Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. 

Közleményében a politikus rámutat, formai hiba miatt Nyitra Megye Önkormányzata 

legutóbbi ülésén levette napirendjéről az oktatási intézmény megszüntetését célzó 

anyagot, de a kérdés napirenden van. 

 

Bugár Béla: a lejáratásom lenne a megoldás? 
2012. február 29. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Nem lát esélyt jobboldali kormány megalakítására, a Smerrel viszont lehetetlennek tartja 

az együttműködést Bugár Béla. A Most-Híd elnökével a pozsonyi Új Szó készített interjút. 

Bugár szerint a kisebbségi nyelvhasználat és a kultúra terén komoly sikereket ért el a Híd. 

 

Hivatalokban – magyarul 
2012. február 29. – Veres István – Új Szó 

Ha egy szlovákiai magyar anyanyelvén szeretné hivatalos ügyeit intézni, már nem kell 

találgatnia, hogy az illetékes hivatalnok hajlandó lesz-e vele magyarul beszélni. Rudolf 

Chmel (Híd) kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala 

közzétette azoknak az állami intézményeknek a listáját, ahol a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény értelmében használható az ügyintézésben a helyi kisebbség nyelve. 

 

Pásztor István: Fontos döntés, de hamarabb is jöhetett volna 
2012. február 28. – Vajdaság Ma 

Az EU-miniszterek ajánlása abba az irányba mutat, hogy nagy valószínűséggel 

föltételezhető, hogy az Európai Tanács pozitív döntést fog hozni Szerbia tagjelöltségi 

státusával kapcsolatban - jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 

Tagjelöltség: Fontos kitételt a kisebbségvédelemről 
2012. február 28. – Vajdaság Ma 

Fontos kitételt tartalmaz a kisebbségvédelemről az európai uniós tagországok külügy-, 

illetve EU-ügyi minisztereinek Szerbiával kapcsolatban kedden Brüsszelben elfogadott 

következtetése - hívta fel a figyelmet Győri Enikő, a Külügyminisztérium uniós ügyekért 

felelős államtitkára. A következtetéshez csatolt egyik nyilatkozat ugyanis az uniós 

csatlakozás fontos elemének minősíti a kisebbségek jogainak védelmét és tiszteletben 

tartását, továbbmenve az eddigi megfogalmazásokon, amelyek „a kisebbséghez tartozó 

személyek” jogainak védelmét mondták ki. 
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Varga László: a kisebbségi kérdés ismét napirendre kerül 
2012. február 28. – Vajdaság Ma 

„Azt gondolom, hogy ez a mai döntés több szempontból tanulságos. Számtalanszor újra 

kiderült, hogy amikor Szerbia néhány héten, vagy hónapon keresztül valóban európai 

országként próbál egy kérdést megoldani – ebben az esetben ez a koszovói kérdés volt –, 

akkor az európai integráció nem elérhetetlen célkitűzés” – nyilatkozta Varga László 

parlamenti képviselő, az integrációs bizottság elnöke. 

 

További kérdések a vagyon-visszaszármaztatásról 
2012. február 28. – Pannon RTV 

Topolyán nagy érdeklődés övezte a VMSZ vagyon-visszaszármaztatásról és rehabilitációról 

szóló lakossági fórumát. A jogi folyamattal kapcsolatban több kérdés megválaszolatlan 

maradt, amelyeket később ismertetnek majd. 

 

Gyümölcsöző együttműködés 
2012. február 29. – Magyar Szó 

Bányai Gáborral, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével tárgyalt tegnap Kecskeméten 

Pásztor István, a tartományi kormány alelnöke és Egeresi Sándor, a tartományi parlament 

elnöke. A Vajdasági politikusok az Európai Területi Társulás (EGTC) határokon átívelő és 

régiók közötti együttműködéssel foglalkozó konferenciáján vettek részt, ahol rámutattak a 

Vajdaság és Bács-Kiskun Megye közötti jó partneri viszonyokra. 

 

A vlah (bel)kérdés  
2012. február 29. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Nemcsak Belgrádot, hanem az Európai Uniót is meglepte Románia üzenete, hogy csak 

abban az esetben támogatja Szerbia tagjelölti státusának odaítélését, ha az ország rendezi 

a vlah és román kisebbség helyzetét. Az ultimátum akkor érkezett, amikor a szerb kormány 

épp zölt utat adott egy új román nagykövetség megnyitásához Zaječarban, ahol a legtöbb 

vlah él. A vlah és a román kisebbségnek is van egyébként nemzeti tanácsa Szerbiában. 

 

Szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciája  
2012. február 28. – Kárpátalja Ma 

2012. február 24-26. között tartották meg a szórványvidéken oktató pedagógusok számára 

szervezett hagyományos konferenciát. A tanácskozás vezérfonala a szókincsfejlesztés, 

identitáserősítés volt, e köré tervezték az előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat. 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-29_Gyumolcsozo_egyuttmukodes.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-29_A_vlah_bel_kerdes.xhtml
http://www.karpatalja.ma/oktatas/8342-szorvanyvideken-oktato-pedagogusok-konferenciaja
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Kárpátaljára látogat Azarov 
2012. február 28. – Kárpátinfo 

Március 1-jén Kárpátaljára látogat Mikola Azarov ukrán miniszterelnök munkalátogatás 

céljából. A miniszterelnök érkezésének alapvető célja a nyugat-ukrajnai árvízvédelemről 

való tanácskozás. Azarov az Ungvári Nemzeti Egyetem pedagógusaival is találkozni fog. A 

miniszterelnök ezenkívül a kárpátaljai, lembergi, ivano-frankivszki, ternopili és csernyivci 

közigazgatási hivatalok képviselőivel egy értekezleten is részt vesz. 

 

A humán erőforrás támogatása 
2012. február 28. – RTV Slovenija Hidak 

Tizenhárom intézmény, zöme oktató-nevelő, kapcsolódik be abba az Európai Unió által 

egymillió euróval támogatott projektbe, amelyik elsősorban a tanárok információs 

technológiai képzettségén javítana. Ebbe építenék be a magyar nyelv szélesebb körű és 

magasabb színvonalú használatát, hangzott el a nemzetiségi csúcsszervezet tanácsa tagjai 

számára megtartott bemutatón. 

 

Érdekvédelmi egyesület létrehozása, hitel felvétele, ... 
2012. február 28. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hétfő este megtartott ülésén az 

oktatási projekt bemutatásán kívül több aktuális témáról is tárgyaltak a tanácstagok. 

Például a muravidéki magyar gazdák és vállalkozók egyesületének megalapításáról, 

valamint az Élő Örökségünk című projekthez szükséges hitel felvételéről. 

 

A Balkánon büszkén vállalják a magyarságot 
2012. február 28. – Kárpátalja Ma 

Rendkívül aktív a mintegy százfős macedóniai magyar közösség. Van, aki csak pár évet élt 

Magyarországon, más a válság miatt költözött Szkopjéba Budapestről, ám fontos nekik, 

hogy hetente kétszer magyarul beszélgessenek. Közben alkotmányos elismerést 

követelnek, Petőfi-szobrot avatnak. 

 

Gyermekkönyv bemutató Alsóőrött 
2012. február 28. – Volksgruppen 

Többnyelvű gyermekkönyvek kiadását kezdte 2010-ben az Alsóőri Magyar Média és 

Információs Központ. Az első nyolc mesés és verseskötet bemutatójára már sor került. A 

sorozat harmadik, négykötetes részét március 16-án Alsóőrött mutatják be. 
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http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/02/28/karpataljara-latogat-azarov
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3423
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3422
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/8390-a-balkanon-buszken-vallaljak-a-magyarsagot
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161544/
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