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Smaranda Enache civil szervezetek polgármesterjelöltje lesz 
Marosvásárhelyen 
2012. március 1. – Krónika, Új Magyar Szó 

Civil szervezetek támogatásával indul polgármesterjelöltként a marosvásárhelyi 

helyhatósági választásokon Smaranda Enache. A Pro Europa Liga jogvédő szervezet 

társelnöke politikai alakulatok támogatását is megpróbálja megszerezni. Szerinte az 

RMDSZ téved, ha az egységes magyar jelölt indítását erőlteti, mivel Marosvásárhely 

igazgatásának nem a megosztásra, hanem az etnikumközi szolidaritásra kellene alapulnia. 

 

Aláírta Románia és Szerbia a Bukarest által követelt kisebbségvédelmi 
megállapodást 
2012. március 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Elhárult az akadály Szerbia európai uniós tagjelöltté nyilvánítása elől, miután a balkáni 

ország és Románia képviselői csütörtökön ellátták kézjegyükkel azt a kétoldalú 

kisebbségvédelmi egyezményt, amelynek aláírásától Bukarest függővé tette a tagjelölti 

státus megadásának támogatását. 

 

Gyurgyík: három tényező hatott a magyarság fogyására 
2012. március 1. – MTI, bumm.sk 

Gyurgyík László szociológus szerint a természetes fogyás mellett a déli régiók leszakadása 

miatti elvándorlás és az asszimiláció a legfőbb okai a magyarság fogyásának Szlovákiában. 

Gyurgyík szerint a nemzetiségi hovatartozását nem megjelölők körében az országos 

átlagnál kisebb arányban lehetnek jelen a magyarok. 

 

Az amerikai Magyar Emberi Jogi Alapítvány az állampolgársági törvény 
visszavonását sürgeti Szlovákiától 
2012. március 1. – MTI, bumm.sk 

A szlovák kormánynak haladéktalanul le kellene állítania az állampolgársági törvény 

végrehajtását, vissza kellene vonnia a jogszabályt, helyre kellene állítania az áldozatok 

állampolgárságát és biztosítania kellene, hogy a magyar kisebbség tagjait az ország egyenlő 

állampolgárként kezeljék - hangoztatta a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogi 

Alapítvány (HHRF) az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában. 

 

Dávid László: a Sapientia okkal igényel állami támogatást 
2012. március 1. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Dávid László rektor szerint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem okkal igényel 

román költségvetési támogatást, hiszen olyan közfeladatokat lát el, amelyek az államra 

hárulnának. „A csíkszeredai és marosvásárhelyi műszaki képzés beindításával a Sapientia 

átvállalta a román állam kötelezettségét” – hangsúlyozta Dávid László. E
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http://www.bumm.sk/65845/gyurgyik-harom-tenyezo-hatott-a-magyarsag-fogyasara.html
http://www.bumm.sk/65879/hhrf-szlovakia-vonja-vissza-allampolgarsagi-torvenyet.html
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Winkler: Szerbia esete ismét a kisebbségi kérdés európai rendezését veti fel 
2012. március 1. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Túlzás a csatlakozási menetrendjének akadályoztatásáról beszélni akkor, amikor Szerbia 

tagjelölti státusának megadását az országban élő kisebbségek jogainak betartásától teszi 

függővé a román külügyminisztérium - jelentette ki Winkler Gyula. 

 

Háromszék: nem akarták bejegyezni a magyar nyelvű, magyar ékezeteket is 
tartalmazó cégnevet 
2012. március 1. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Édler András György háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő a cégbírósághoz fordult, 

mert lakossági visszajelzés alapján arról értesült, hogy a Kovászna megyei cégbíróságnál 

akadályba ütköztek akkor, amikor egy magyar nyelvű, magyar ékezeteket is tartalmazó 

cégnevet próbáltak lefoglalni, cégalapítás céljából. 

 

Marius Obreja: nem hiszem, hogy az RMDSZ kilép a kormányból 
2012. március 1. – Erdély Ma 

„Nem hiszem, hogy az RMDSZ kilép a kormányból, még akkor sem, ha nem rendeződik a 

marosvásárhelyi egyetem magyar tagozatának ügye” – véli Marius Obreja. A Nemzeti 

Liberális Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke szerint az elmúlt évi kongresszus lett 

volna jó alkalom az RMDSZ számára, hogy kilépjen a kormányból. 

 

Izgalmakkal teli változások jöhetnek az erdélyi politikában 
2012. március 1. – Medgyesi Ádám – Erdély Ma, kitekinto.hu 

Az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulásával új fejezet nyílik az erdélyi magyar 

politikában, éles versenyhelyzet alakulhat ki, melyet okosan használva kamatoztathatnak a 

Romániában élő magyarok, a fegyvercsörtetés, valamint a minimális együttműködés 

hiánya azonban komoly veszélyeket rejt magában. 

 

Vita alakult ki a Kolozsváron a műemlékek ötnyelvű feliratozása kapcsán 
2012. március 1. – Erdély Ma, MTI 

László Attila, Kolozsvár alpolgármestere szerint nem veszélyezteti a kolozsvári műemlékek 

ötnyelvű feliratozását az a vita, amely a városi önkormányzati testületben alakult ki a téma 

kapcsán. 

 

Smaranda Enache: nem leszek a magyarok jelöltje! 
2012. március 1. – Erdély Ma 

A Pro Európa Liga elnöke kijelentette: nem ért egyet azokkal, akik egységes román vagy 

egységes magyar jelöltben gondolkodnak. Azok támogatásában bízik, akik európai 

gondolkodású, polgári szellemiségű, demokrata, a pluralizmus elveit tiszteletben tartó 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28482
http://itthon.transindex.ro/?hir=28483
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városvezetőt szeretnének, függetlenül attól, hogy magyar-e vagy román. Ennek 

megfelelően nem is fogadná el, hogy a marosvásárhelyi magyarság jelöltjeként emlegessék. 

 

Külsős válságmenedzser került a csángó oktatási program élére 
2012. március 1. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az újabb csángóföldi lemondások kapcsán a Transindex Burus Siklódi Botonddal, az 

RMPSZ elnökével és Figula Olimpiu kinevezett válságmenedzserrel is interjút készített. 

 

Megalakult Nagyváradon a Magyar Állampolgárok Klubja 
2012. március 1. – Szőke Mária – Erdély Ma, Reggeli Újság 

Mintegy száz érdeklődőt vonzott kedd délután az a találkozó, amelynek során 

Nagyváradon is megalakult a Magyar Állampolgárok Klubja az EMNT kezdeményezésére. 

 

Smaranda Enache: magyar társaik jogai ellen tüntettek a román diákok 
2012. március 1. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Már eleve vesztesei a történelemnek azok, akik a Ceauseşcu-féle asszimilációs politikát 

folytatnák, őket pedig nem kell támogatni ebben – jelentette ki Smaranda Enache, a Pro 

Európa Liga (PEL) társelnöke a MOGYE-n kialakult helyzettel kapcsolatban. Az 

emberjogvédő szervezet kiáll az egyetem magyar tagozatának létrejötte mellett. 

 

Névelemzéssel vizsgálják, ki milyen nemzetiségű a szentgyörgyi városházán 
2012. március 1. – Bíró Blanka – Krónika, szekelyhon.ro 

Névelemzéssel állapította meg Dan Voiculescu ügyvédje, hogy milyen nemzetiségű 

alkalmazottak dolgoznak a sepsiszentgyörgyi városházán. A Konzervatív Párt alapító 

elnöke a diszkriminációellenes tanácsnál jelentette fel Antal Árpád polgármestert, azzal az 

érveléssel, hogy csak magyarok dolgoznak a polgármesteri hivatalban. 

 

Amíg perel, ne várjon támogatást az ortodox egyház 
2012. március 1. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester elmondta, a román tanácstagok felvetették, 

hogy a városnak az ortodox egyházat is támogatnia kellene. Az ortodox egyház pert indított 

a Lábas Ház és a mellette levő tömbházak területéért. Az elöljáró szerint amíg nem épül ki 

a bizalmi kapcsolat, az ortodox egyház nem várhat támogatást az önkormányzattól. 

 

Helyi RMDSZ–MPP egyezség 
2012. március 1. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

A háromszéki Köröspatakon megyezett az RMDSZ és az MPP: közösen támogatják 

Kisgyörgy Sándort a szövetség polgármesterjelöltjét. A polgári párt Kovászna megyei 

vezetése nem bólintott rá az egyezségre. 
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EMNP: jó úton halad az RMDSZ 
2012. március 2. – Nagy Orsolya – Krónika 

Megérett az idő, hogy a nagyváradi kétnyelvű utcanévtáblák ügyéért tárgyalóasztalhoz 

üljön az RMDSZ-szel az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – 

jelentette ki Csomortányi István, az EMNP partiumi szervezési igazgatója. A politikus a 

váradi helyi önkormányzati testület egy nappal korábbi ülésén történtekre reflektált. 

 

Védenék Csíksomlyót 
2012. március 2. – Krónika 

A csíksomlyói búcsú védettséget kapna, azaz senki nem szüntethetné meg, hatalmi 

eszközzel sem, amennyiben felkerülne az UNESCO szellemi világörökség listájára – 

hangzott el az ügyben szerdán tartott csíkszeredai találkozón. 

 

Kodolányi–EMTE együttműködés 
2012. március 2. – Krónika 

Közös oktatási, kutatási és kulturális projekteket indít, oktatási és kutatási céllal 

cserelátogatásokat s szakmai gyakorlatokat szervez a Kodolányi János Főiskola és a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Székesfehérváron aláírt együttműködési 

megállapodás értelmében. 

 

Magyar jogász az ANI élén? 
2012. március 2. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

Egy kolozsvári magyar jogász is versenybe száll az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) alelnöki tisztségéért. Lovász Miklós korábban az RMDSZ parlamenti szakértője, 

később Nagy Zsolt távközlési miniszter tanácsosa is volt, jelenleg a Környezetvédelmi 

Őrség bukaresti regionális főbiztosa. 

 

RMDSZ-siker Brüsszelben 
2012. március 2. – Új Magyar Szó 

Elégedetten nyugtázta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, hogy az Európai Parlament 

Kulturális és Oktatási Szakbizottsága Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselők 

módosítási javaslataival együtt fogadta el szerda este az európai felsőoktatás jövőjéről 

szóló jelentést, amelyet Tőkés László EP-képviselő terjesztett a testület elé. Emlékeztetett 

arra, hogy Tőkés kifelejtette a jelentésének eredeti változatából a kisebbségi jogokat. 

 

Bukaresti huszárvágás 
2012. március 2. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

A szerző szerint Románia „konjunkturális megfontolásból hirtelen beállt az európai 

nemzeti kisebbségek jogaiért síkraszállók sorába”. Salamon Márton László hozzáteszi: „az 

is megtörténhet, hogy Bukarest hirtelen olyan elvárásokkal szembesül Brüsszel felől saját 
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problémás kisebbségeit illetően – mint amilyenek például „Románia magyar vlachjai”, a 

csángók –, amelyeket teljesíteni aligha akaródzik majd”. 

 

Communitas: kevesebb átlátható pénz a többől 
2012. március 2. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A megítélt összegekhez képest évről évre kevesebb pénzt oszt ki nyílt pályázaton az 

RMDSZ és a Communitas Alapítvány a román költségvetési támogatásból. Kovács Péter 

főtitkár szerint a szövetség döntése, hogy mennyit pályáztat meg nyilvánosan a „saját 

költségvetéséből”. 

 

Húsz év alatt 109 ezer magyar tűnt el  
2012. március 1. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Száz év alatt 30 százalékról 8,5-re csökkent a magyarok aránya Szlovákiában. Volt közben 

két világháború, többségből kisebbségbe kerülés, kitelepítések és kommunizmus, és a 

magyarság fogyása az 1989-es rendszerváltás után felgyorsult. Az elmúlt húsz évben 109 

ezerrel csökkent a magyarság száma, a rendszerváltás óta tehát ötöde elfogyott. 

 

Filmmel és koszorúzással emlékeztek Esterházy Jánosra Újpesten 
2012. március 1. – Felvidék Ma 

Vörös Attila rimaszombati rendező-szerkesztő Az üldözöttek védelmében c. filmjének 

díszbemutatójával és az Esterházy János téri emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek a 

két világháború közötti Csehszlovákia legismertebb magyar politikusára Budapest IV. 

kerületében. A filmbemutató díszvendége, Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke volt. 

 

Híd vs. MKP: Már csak 0,6 százalékpont a különbség 
2012. március 1. – SITA, Szabad Újság 

Az eCall Slovakia felmérése szerint nem jutna be a parlamentbe az SDKÚ, a Robert Fico 

vezette SMER pedig 89 mandátumot szerezne. A Híd 5,1 százalékos eredményével 

éppenhogy csak bekerülne a parlamentbe, míg az MKP 4,5 százalékkal a bejutástól alig 

maradna el. 

 

Hivatalosan is kihelyezik a magyar helységnévtáblákat 
2012. március 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi államtitkár felhívására a Szlovák Útkezelő Vállalat 

csütörtökön elkezdte a kétnyelvű helységnévtáblák törvényes kihelyezését. Az első magyar 

nyelvű helységnévtáblát Párkányban helyezték ki. További kétnyelvű táblák pénteken 

Gyerken, március 6-án Ógyallán és március 10-én Diószegen kerülnek a helyükre. 
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Mécsesgyújtás Somorján 
2012. március 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Március 4-én mécsesgyújtással egybekötött figyelemfelkeltő rendezvényt szervez 

Somorján az MKP, hogy rámutasson az utóbbi években felgyorsult asszimilációra. 

 

A vajdasági magyarok számára fontos rendelkezések kerültek az EP Szerbia-
jelentésébe 
2012. március 1. – Vajdaság Ma 

Elfogadta az Európai Parlament külügyi bizottsága a Szerbiáról szóló éves jelentést - 

jelentette be brüsszeli közleményben Gál Kinga. Hozzátette, hogy módosító indítványainak 

köszönhetően a jelentés hangsúlyosabban foglalkozik a nemzeti kisebbségek védelmével, s 

külön kitér a nemrég elfogadott restitúciós és rehabilitációs törvényekre, valamint a 

nemzeti tanácsok rendszerére. 

 

Átadhatók a postán 
2012. március 1. – Pannon RTV 

Márciustól két éven keresztül adhatók át a vagyon-visszaszármaztatási kérelmek 

Szerbiában. Az ország 150 postahivatalában folyik az ügyintézés. 

 

Templomfelújítás Magyarkanizsán 
2012. március 1. – Pannon RTV 

100 éves a magyarkanizsai Szent Pál apostolról elnevezett katolikus templom. A jubileum 

alkalmából teljes belső felújítás kezdődött az épületben. 

 

A vajdasági magyaroknak érdekük a nyugat-európai értékek meghonosítása 
2012. március 2. – MTI, Echo TV 

Az uniós tagjelöltség elnyerésével Szerbia még közelebb került annak a kérdésnek a 

végleges eldöntéséhez, hogy valóban az európai térségnek kíván-e tartós szereplője lenni - 

jelentette ki az MTI belgrádi tudósítójának Korhecz Tamás. A Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) elnöke szerint a vajdasági magyaroknak egyértelműen érdekük a nyugat-európai 

értékek mielőbbi meghonosítása Szerbiában, ami a megmaradásuknak és fejlődésüknek is 

fontos záloga lehet. 

 

Közgyűlés a Csárdásnál 
2012. március 1. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesülete vezetőségének lejárt négyéves 

mandátuma, így az évi beszámolók mellett tisztújításra is sor került. A tagság 
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megválasztotta a héttagú elnökséget, amelynek a tagjai ismét Fica Jánosnak szavaztak 

bizalmat, így ez lesz a negyedik mandátuma a szervezet élén. 

 

Módosíthatják az osztrák kisebbségjogi törvényt 
2012. március 1. – MTI, bumm.sk 

Beterjesztette a parlament elé az osztrák kisebbségi törvény módosításáról szóló javaslatot 

csütörtökön a kancelláriahivatal. A javaslat értelmében megváltozna többek között a 

népcsoport-tanácsok összetétele és létrejöttének eljárása, emellett a tanácsokból egy 

fórum alakulna. 

 

Magyar táncház Bécsben 
2012. március 1. - Volksgruppen 

2012-es évben is folytatódnak a Collegium Hungaricum magyar táncházai, amelyeket a 

bécsi Napraforgók néptáncegyüttessel szerveznek közösen. Március 2-án kerül sor a 

második idei táncházra, amelyen a gyermek és felnőtt táncoktatás mellett lemezbemutató 

is várja a vendégeket. 
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http://www.bumm.sk/65873/modosithatjak-az-osztrak-kisebbsegjogi-torvenyt.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161751/
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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   

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   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
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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/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

