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Pásztor: A vajdasági magyarok kiállnak Orbán Viktor mellett 
2012. március 5. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét. A találkozón nagy 

megelégedéssel nyugtázták, hogy március elején Szerbia elnyerte az uniós tagjelölti 

státust, ami megkérdőjelezhetetlen érdeke a Szerbiában élő vajdasági magyar közösségnek 

és Magyarországnak is. Orbán Viktor elfogadta Pásztor István meghívását, hogy 

személyesen vegyen részt a VMSZ kampányában, így előreláthatólag április végén ellátogat 

a Vajdaságba. 

 

Kelemen: mandátum nélkül tárgyalt az RMDSZ-platform elnöke a Híddal 
2012. március 5. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó, Erdély Ma, Krónika,  

Cáfolta az RMDSZ elnöke, hogy a szövetség képviseletében valaki tárgyalásokat folytatott 

volna Pozsonyban a Híd-Most párttal. „Dénes P. Istvánnak nem volt mandátuma az 

RMDSZ-t képviselni, az RMDSZ-t elkötelezni, az RMDSZ nevében nyilatkozni” - jelentette 

ki Kelemen Hunor. 

 

Somorján mécsesgyújtással is figyelmeztettek a magyarok fogyására 
2012. március 5. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Magyar Koalíció Pártja somorjai kampányrendezvényén szimbolikus mécsesgyújtással 

mutattak rá az asszimiláció következményeire. Az MKP somorjai kampányrendezvényét 

telt ház előtt a helyi kultúrházban tartotta, illetve a kultúrház előtti téren több százan 

rakták ki égő mécsesekkel a 62081-es számot. 

 

Kedden a MOGYE ügyét rendező kormányhatározat szövegén fog dolgozni a 
kormánykoalíció 
2012. március 5. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen 

A hétfői kormánykoalíciós egyeztetés hosszasra sikerült, ezért kedden 16 órától újból 

összehívják a koalíciós ülést, napirenden egyetlen téma szerepel: a PDL és az RMDSZ 

vezetői a MOGYE ügyének rendezését szolgáló kormányhatározat szövegéről egyeztetnek 

– értesítették a Transindexet kormányzati források. 

 

Ismét tüntettek az önálló magyar tagozat megalakulása ellen 
2012. március 5. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Ismét tüntettek hétfőn az önálló magyar tagozat megalakulása ellen a MOGYE román 

diákjai – közölte a román Agerpres hírügynökség. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13060/Pasztor-A-vajdasagi-magyarok-kiallnak-Orban-Viktor-mellett.html
http://www.bumm.sk/66008/kelemen-mandatum-nelkul-targyalt-az-rmdsz-platform-elnoke-a-hiddal.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/5616-somorjan-mecsesgyjtassal-is-figyelmeztetttek-a-magyarok-fogyasara
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/03/05/a-cseh-kormannyal-szeretnenek-targyalni-a-kitelepitett-szudetanemetek
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/03/05/a-cseh-kormannyal-szeretnenek-targyalni-a-kitelepitett-szudetanemetek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112396&cim=ismet_tuntettek_az_onallo_magyar_tagozat_megalakulasa_ellen
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Rendszerhiba miatt késéssel kezdődött az iskolai beiratkozás 
2012. március 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Késéssel kezdődhetett el hétfőn az iskolai előkészítő osztályba való beiratkozás, mivel az 

oktatási minisztérium informatikai rendszere megbénult egy meghibásodás miatt. A 

tanügyminiszter vizsgálatot rendelt el az ügyben. 

 
Az MPP kész az összefogásra, főleg az EMNP-vel szövetkezne 
2012. március 5. – transindex.ro 

Az MPP minden olyan településen, ahol a választás szabadságának biztosítása nem 

veszélyezteti a magyar érdek képviseletét saját jelöltet és listát állít - írják közleményükben 

a polgáriak. A dokumentum szerint az interetnikus környezetben az MPP a megegyezést 

szorgalmazza, elsősorban az EMNP-vel képzeli el az összefogást. 

 

Útnak indultak az Építjük Háromszéket Ifjúsági Karaván fiataljai 
2012. március 5. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Pénteken az RMDSZ területi szervezetének sepsiszentgyörgyi székhelye elől indultak útnak 

az Építjük Háromszéket Ifjúsági Karaván fiataljai. Ebben a hónapban húsz háromszéki 

településre látogatnak el, elsőként Orbaiszéket keresték fel. Az RMDSZ felkérésére a 

Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) kezdeményezésének célja, hogy száz fiatalt 

juttassanak a júniusban sora kerülő önkormányzati választásokon a helyi tanácsokba. 

 

EP-jelentés az európai felsőoktatásról: Szilágyi reagál Kovács vádjaira 
2012. március 5. – transindex.ro 

Buta, tájékozatlan és rosszindulatú Kovács Péter RMDSZ-es pártfőtitkár minapi 

nyilatkozata, amellyel Tőkés László Az európai felsőoktatás modernizálása című jelentését 

és a jelentéstevőt támadta – nyilatkozta Szilágyi Zsolt. 

 

A Sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ lezárta a 6000-dik honosítási 
kérelmet 
2012. március 5. – Erdély Ma 

A Sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ lezárta a 6000-dik honosítási kérelmet, közölte 

a központ vezetősége. 

 

Tömegesen költöznek a szülők 
2012. március 5. – manna.ro 

A kommunizmusban előszeretettel alkalmazott módszerhez tértek vissza Kolozsváron a 

szülők, hogy gyermekük annak az iskolának az előkészítő, illetve első osztályába járhasson, 

ahová ők szeretnék. Hogy biztosra menjenek abban, hogy gyermekük az általuk és nem a 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61173
http://itthon.transindex.ro/?hir=28508
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112332&cim=utnak_indultak_az_epitjuk_haromszeket_ifjusagi_karavan_fiataljai
http://vilag.transindex.ro/?hir=17046
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112359&cim=a_sepsiszentgyorgyi_demokracia_kozpont_lezarta_a_6000_dik_honositasi_kerelmet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112359&cim=a_sepsiszentgyorgyi_demokracia_kozpont_lezarta_a_6000_dik_honositasi_kerelmet
http://manna.ro/kozter/tomegesen-koltoznek-a-szulok-2012-03-05.html
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tanfelügyelőségek által kiválasztott iskolában tanul majd, a barátok, ismerősök 

segítségével lakhelyet változtattak. Papíron, ideiglenes tartózkodási engedéllyel. 

 

Megszavazták a névadást, mégis gátolják? 
2012. március 5. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Két hónap kellett ahhoz, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal átküldje a Maros 

Megyei Kormánybiztosi Hivatalhoz tartozó megyei névadó bizottsághoz a 2-es Számú 

Általános Iskola átnevezéséről szóló határozatot. Utóbbi azonban, hatáskörét túllépve, 

nem Bernády személyéről mondott véleményt, hanem a jogi procedúrát kifogásolta. 

 

Bejelentkeztek a polgármesteri székért 
2012. március 5. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Független polgármesterjelöltként indulna a júniusi helyhatósági választásokon Csibi 

Barna, aki reméli, csíkszeredai jelölésével konkurenciát teremthet a mostani 

városvezetésnek. Közben az is biztossá vált, hogy az RMDSZ állóurnás előválasztásokat 

rendez, amelyen Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda regnáló polgármestere is 

megméretteti magát. Az MPP e hónap végén, az EMNP április 23-án nevezi meg 

polgármesterjelöltjét, illetve tanácsosjelöltjeinek névsorát. 

 

Támogatható a Sapientia? 
2012. március 6. – Krónika, Új Magyar Szó 

A román oktatási törvény szerint elméletileg kaphatnak állami támogatást a romániai 

magánegyetemek, így a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is, Gáspárik Attila, az 

illetékes szaktanács magyar tagja viszont úgy véli, erre alig van esély. Gáspárik az MTI-nek 

nyilatkozva elismerte, hogy a törvény egyetlen ponton megemlíti a finanszírozás 

lehetőségét. 

 

Lesz magyar elöljáró Váradon? 
2012. március 6. – Nagy Orsolya – Krónika 

Biró Rozália személyében esélyes lehetne a polgármesteri cím megszerzésére magyar jelölt 

Nagyváradon – jelentette ki Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke a 

hétvégén Nagyváradon megtartott választmányi ülésen. 

 

Magyar tantárgyversenyt tartottak Bákóban 
2012. március 6. – Krónika 

Kilencedik alkalommal szervezték meg a hétvégén a Mikes Kelemen Országos Magyar 

Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny Bákó megyei szakaszát. Az eseményen a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Burus Siklódi Botond, illetve a Moldvai 

Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) képviselői is jelen voltak, akik az oktatási 

program átszervezése során felmerült kérdésekről egyeztettek a pedagógusokkal, és a 

közlemény szerint „megnyugtató válaszokat tudtak adni a tanárok felvetéseire”. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megszavaztak-a-nevadast-megis-gatoljak
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/bejelentkeztek-a-polgarmesteri-szekert
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Vass Levente: Frunda rágalmazott 
2012. március 6. – Krónika 

Vass Levente marosvásárhelyi RMDSZ-es polgármesterjelölt szerint Frunda György 

szenátor és neje rágalmazási kampányt indított személye ellen. „Hallottuk a rágalmak egy 

részét RMDSZ-es találkozókon, másik részét a jelölésem után is Frunda saját rádiójában, 

amikor a belső szabályainkat is felrúgva, nem a megválasztott jelöltet támogatta” – írja 

Facebook-bejegyzésében Vass Levente.  

 
A MOGYE ügye 
2012. március 6. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ vezércikke gordiuszi csomóhoz hasonlítja a MOGYE ügyét: „ezt a gordiuszi 

csomót szeretné Nagy Sándorként elvágni most az RMDSZ. A bökkenő azonban az, hogy a 

kardot ketten tartják, s a nagyobbik kormánypártnak nem igazán akaródzik lesújtani vele. 

Csakhogy az RMDSZ már kilendítette a karját, ezt a lendületet pedig már nemigen lehet 

leállítani. A kard hamarosan lesújt, és megtörténhet, hogy a koalíciót összekötő szálakat 

vágja majd el.” 

 

Nem lesz közös EMNP–RMDSZ ünneplés 
2012. március 6. – Szabadság 

Túl későn érkezett az EMNP levele az RMDSZ-hez: február 10-i keltezésű az az okmány, 

amelyben az EMNP együttműködésre, együtt ünneplésre kérte a másik politikai alakulatot. 

Az RMDSZ február 28-án keltezett válaszában ez áll: „Időhiány miatt úgy gondoljuk, hogy 

már nincs idő a március 15-i ünnepség műsorának egyeztetésére és a program közös 

összeállítására. Mindkét szervezet valósítsa meg elképzelését úgy, mint eddig is 

gondolták.” 

 

Az együttműködés lehetőségeiről egyeztetett a Híd és az RMDSZ 
2012. március 5. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó, transindex.ro, Erdély Ma, 

Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A vidékfejlesztés, az energiapolitika és a vállalkozásfejlesztés terén megvalósítható 

együttműködési lehetőségekről egyeztettek a Híd és az RMDSZ képviselői Pozsonyban. 

Dénes P. István (RMDSZ) Solymos Lászlóval, a Most-Híd frakcióvezetőjével folytatott 

megbeszélést követően példaértékűnek nevezte a Híd azon kezdeményezését, hogy 

összefogja a szlovákiai kisebbségeket és a feszültséget elutasító szlovákokat. 

 

Rákóczi Szövetség: nem folytatunk politikai tevékenységet 

2012. március 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 
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http://www.bumm.sk/65992/az-egyuttmukodes-lehetosegeirol-egyeztetett-a-hid-es-az-rmdsz.html
http://www.bumm.sk/65998/rakoczi-szovetseg-nem-folytatunk-politikai-tevekenyseget.html
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A Rákóczi Szövetség visszautasítja, hogy bármi köze lenne a vasárnapi telefonhívásokhoz, 

melyek a Híd értesülése szerint arra próbálták rávenni a választókat, hogy ne a Hídra, 

hanem az MKP-ra szavazzanak. 

 

Telefonhívások - Bugár és Csáky nyilatkozata 
2012. március 5. – TASR, Új Szó 

Bugár Béla szerint a rendelkezésre álló információk arra engednek következtetni, hogy az 

MKP áll azon telefonhívások mögött, melyek a Rákóczi Szövetség nevében az MKP 

támogatására szólítják fel a szlovákiai magyarokat a hétvégén esedékes választásokon. 

Csáky Pál, az MKP volt elnöke visszautasította Bugár állításait, és közölte, az ügy kapcsán 

akár a Híd „önprovokációjáról” is szó lehet. 

 

Az oktatási önrendelkezés szükségességéről... 
2012. március 5. – Kiss Beáta – Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportál véleményrovatában megjelent írás az oktatási önrendelkezés 

fontosságát ecseteli. „Rendkívül fontos lenne, ha a magyar oktatási intézményeinkről, a 

benne folyó nevelésről a mi sajátos igényeink szerint mi dönthetnénk. Továbbá az 

önrendelkezés azt is jelentené, hogy a magyarság önmaga mérné fel, hol milyen 

iskolatípusra van szükség… Nem okozna gondot a szlovák nyelv módszertana, a 

tankönyvek kérdése, a magyar történelem oktatásának alapvető igénye.” 

 

Így nyújts kezet Szlovákiának... 
2012. március 5. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

Robert Fico egy politikai vitaműsorban kijelentette, hogy „amit Malina Hedvig állított, az 

nem történt meg”. A Felvidék Ma portálon közölt jegyzet szerint az eset igen tanulságos, 

elsősorban azoknak, akik „eljátszanak azzal a gondolattal, hogy megbízzanak Szlovákiában 

és békejobbot nyújtsanak felé - miután alapvető jogaikat páros lábbal tiporták.” A szerző 

bízik benne, hogy „Tamás Ilonka néni nem fog ugyanebbe a hibába esni és végigviszi 

küzdelmét igazáért az európai jogi fórumok előtt is”. 

 

Somorján mécsesgyújtással is figyelmeztettek a magyarok fogyására 
2012. március 5. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Magyar Koalíció Pártja somorjai kampányrendezvényén szimbolikus mécsesgyújtással 

mutattak rá az asszimiláció következményeire. Az MKP somorjai kampányrendezvényét 

telt ház előtt a helyi kultúrházban tartotta, illetve a kultúrház előtti téren több százan 

rakták ki égő mécsesekkel a 62081-es számot. 

 

Pusztulunk, veszünk 
2012. március 6. – Horbulák Zsolt – Új Szó 

Felesleges beszélni „új nemzetstratégia kialakításáról”, a „fogyás megállításáról”, a „csak 

rajtunk múlik, álljunk fel” szocialista országépítést idéző lózungokról. Eddig se sikerült, 

http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/05/telefonhivasok-bugar-es-csaky-nyilatkozata
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/32759-az-oktatasi-onrendelkezes-szuksegessegerol
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/32756-igy-nyujts-kezet-szlovakianak
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/5616-somorjan-mecsesgyjtassal-is-figyelmeztetttek-a-magyarok-fogyasara
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ezután se fog. Nem tudunk kialakítani egy közös, a felvidéki magyarság többsége által 

elfogadott célt; a népességfogyást sem lehet megállítani…” 

 

A tartomány pénzt ígért 
2012. március 5. – Varjú Sára – Magyar Szó 

A tavasz folyamán folytatódik a szabadkai Népszínház építése és felújítása. Nemrégiben 

két bizottság is létrejött, egyik az, amely felülvizsgálja az átdolgozott műszaki tervet az 

építkezéshez, a másik pedig a tényféltáró bizottság.  

 

Tizenhárom új ösztöndíjas Óbecsén 
2012. március 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Óbecsén összesen tizenhárom főiskolás és egyetemista részesül havi 7000 dináros 

támogatásban. Knézi Péter, polgármester a hétvégén írta alá a megállapodást a 

hallgatókkal. Az önkormányzat öt éve 40 olyan tanulónak nyújt ösztöndíjat, akik 

hiányszakmákban tanulnak. 

 

A polgárok leginkább a Szerb Haladó Pártban bíznak 
2012. március 5. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) körüli koalíció élvezi leginkább a polgárok bizalmát, jelen 

pillanatban a választók 31,2 százaléka szavazna rájuk, derült ki a Faktor plus ügynökség 

hétfőn közzétett felméréséből. A második helyen a Demokrata Párt (DS) és holdudvara áll, 

29,1 százalékos támogatottsággal. 

 

Földön járó, ám ambiciózus jövőkép 
2012. március 6. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A civil szervezetek képviselőivel vitatták meg a választási program tervezetét a VMSZ 

vezetői Újvidéken. A VMSZ városi szervezetének székházában megtartott konzultáció az 

első volt az öt közül, amelyek során a párt elnöke és köztársasági képviselői mintegy ötszáz 

civil szervezeti vezetővel találkoznak majd. 

 

,,Nem ismerjük el a kollektív bűnösség elvét” 
2012. március 6. – Mihályi Katalin – Magyar Szó 

Az 1941 és 1948 között elkövetett atrocitások feltárásával foglalkozó akadémiai vegyes 

bizottság szerbiai tagozatának munkájára a szerb parlament 10 millió dinárt adott. Az 

összeget két évre irányozták elő, azt ami az év végén megmarad, vissza kell adni, nem 

használhatják fel a jövő évben. Most keresik a megoldást erre a problémára. Mindezt 

Vojislav Stanovčić, a bizottság szerb tagozatának elnöke mondta el a Magyar Szónak. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://magyarszo.com/fex.page:2012-03-06_A_tartomany_penzt_igert.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13058/Tizenharom-uj-osztondijas-Obecsen.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16273/A-polgarok-leginkabb-a-Szerb-Halado-Partban-biznak.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-06_Foldon_jaro_am_ambiciozus_jovokep.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-06_Nem_ismerjuk_el_a_kollektiv_bunosseg_elvet.xhtml
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Ingyenes jogsegélyszolgálat Lendva Községben 
2012. március 5. – RTV Slovenija Hidak 

Két nap múlva, március 7-én szervezik meg az első ingyenes jogsegély-szolgálati 

tanácsadást Lendva Községben. A tanácsadásra a rászorulóknak előzetesen be kell 

jelentkezniük. Az iroda működéséről a polgármester és a maribori PIP Intézet igazgatója 

megállapodást írt alá. 
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