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2012 a külhoni magyar óvodák éve – ajánlást fogadott el a MÁÉRT oktatási 
szakbizottsága 
2012. március 7. – MTI, Kormány.hu 

Ajánlást fogadott el a Magyar Állandó Értekezlet oktatási és kulturális szakbizottsága a 

2012 a külhoni magyar óvodák éve programról. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

közleménye szerint az elfogadott ajánlás összhangban áll a MÁÉRT plenáris ülése által 

egyhangúlag elfogadott Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete c. 

dokumentummal. 

 

Bugár: Németh Zsolt beavatkozik a választásba 
2012. március 7. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Bugár Béla Híd-elnök szerint magyar külügyi államtitkár közvetlenül beavatkozik a 

szlovákiai parlamenti választásokba. Németh Zsolt ugyanis azt mondta, a magyar kormány 

kívánatosnak tartja, hogy az MKP sikeresen szerepeljen.  

 

MOGYE-ügy: a miniszterelnök nem enged az RMDSZ „zsarolásának”? 
2012. március 7. – Krónika, Új Magyar Szó 

Borbély László környezetvédelmi miniszter szerdán kijelentette: a kormánykoalícióban 

„mindenki egyetért” azzal, hogy a MOGYE ügyét kormányhatározattal kell rendezni. PD-L-

források szerint azonban a nagyobbik kormánypártban nagy a felháborodás a szövetség 

által adott ultimátum miatt, a kormányfő pedig már a kisebbségi kormányzásra készül. 

 

Újabb RMDSZ-képviselő támadja az Alkotmánybíróságon az ANI-törvényt 
2012. március 7. – Krónika 

Az Alkotmánybíróságon támadja meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 

működését szabályozó törvényt Pető Csilla Bihar megyei RMDSZ képviselő. Korábban 

Máté András Levente nyújtott be alkotmányossági kifogást a jogszabály ellen. Az ANI 

korábban mindkét politikus esetében vizsgálatot indított: Pető a lányát, Máté pedig a 

feleségét alkalmazta képviselői irodájában. 

 

Az RMDSZ-be igazolt át a Kovászna megyei tanács egyik MPP-s tagja 
2012. március 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Azonnali hatállyal kilép az MPP közgyűlési csoportjából, és az RMDSZ-frakción belül 

kíván tevékenykedni a továbbiakban – jelentette be Nagy András, a polgári alakulat 

háromszéki ügyvezető elnöke Kovászna Megye Tanácsának rendkívüli ülésén. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2012-a-kulhoni-magyar-ovodak-eve-ajanlast-fogadott-el-a-maert-oktatasi-szakbizottsaga
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2012-a-kulhoni-magyar-ovodak-eve-ajanlast-fogadott-el-a-maert-oktatasi-szakbizottsaga
http://www.bumm.sk/66081/bugar-nemeth-zsolt-beavatkozik-a-valasztasba.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61281
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61277
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61279
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Băsescu a közigazgatási átszervezést és a parlament egykamarássá alakítását 
sürgette 
2012. március 7. – Krónika 

Ismét régi vesszőparipáival, az ország közigazgatási átszervezésével és a parlament 

egykamarássá alakításával hozakodott elő Traian Basescu államfő, aki a parlamentben, 

csupán a kormánypárti honatyák előtt – mivel az ellenzék az előre hozott választások 

kikényszerítése érdekében parlamenti sztrájkot folytat – beszélt arról, hogy szerinte 

melyek az ország legfőbb prioritásai. 

 

Ösztönző gesztus – Magyar állampolgárok lesznek kézdi-orbaiszéki katolikus 
papok 
2012. március 7. – Erdély Ma 

A hívek felé bátorító, ösztönző gesztusnak szánva, csoportosan kérelmezte a magyar 

állampolgárságot a kézdi-orbaiszéki katolikus papok egy része. A Bukarestbe utazó 

csapathoz Msgr. Tamás József csíkszeredai segédpüspök, Ft. Vargha Béla főesperes és Ft. 

Szabó József kanonok, a sepsiszentgyörgyi Szent József-templom plébánosa is 

csatlakozott. A mintegy húszfős csapat bukaresti ügyintézését Olosz Gergely képviselő 

készítette elő. 

 

MOGYE-ügy: időhúzás és tisztogatás 
2012. március 7. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Még egy hét és döntés születik: vagy felbomlik a kormánykoalíció, vagy létrejönnek a 

főtanszékek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Míg a politikum 

időhúzással, az egyetem vezetői „tisztogatással” foglalkoznak: az eddigi magyar 

dékánhelyettesek helyére másokat jelölt az egyetemi szenátus. 

 

Kovács Péter és Markó Attila azonnali lemondását követeli az EMNP 
2012. március 7. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) követeli Kovács Péter és Markó Attila lemondását 

vagy összes tisztségükből való felfüggesztését amiatt, hogy az RMDSZ-főtitkár és az 

államtitkár a bukaresti lövöldözéssel kapcsolatos sértő megjegyzéseket tettek a Facebook-

on. 

 

Nem középiskolás fokon: gondok az erdélyi egyetemek körül 
2012. március 7. – Pap Szilárd István – Erdély Ma, kitekinto.hu 

A magyar tannyelvű felsőoktatás helyzete borzolja a kedélyeket az erdélyi közéletben. 

Konfliktusokat nemcsak a különböző hiányosságok szítanak, de manapság már a 

nyilvánvaló előrelépések is képesek egymásnak ugrasztani a közszereplőket. 
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Örménymagyarok vannak. Románmagyarok lesznek? 
2012. március 7. – Oborocea Mónika – manna.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

Elég sok ponton támadható asszimilációs elméletkísérletet mutattak be kedden este a 

kolozsvári magyar konzulátus épületében. A kísérlet Bodó Barna politológustól, a 

Sapientia EMTE docensétől származik, aki a nagyközönség számára is ismertette a 

strukturális asszimiláció modelljét. A modell néhány pontjával a vitaesten sem Szilágy 

Mátyás főkonzul, sem Bakk Miklós politológus, a BBTE docense nem értett egyet. 

 

Váltás a csángó oktatási programnál 
2012. március 7. – Erdély Ma, MTI 

A csángó oktatási programmal kapcsolatos feladatok ellátását Márton Attila oktatási 

felelős vette át – a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel egyeztetve – Figula Olimpiu 

eddigi programfelelőstől. Ezt Figula Olimpiu közölte szerdán az MTI-vel, a személyét ért 

méltatlan és egyre durvább támadásokkal indokolva a váltást. 

 

Oklevél a magyar állampolgárság tízezredik kolozsvári igénylőjének 
2012. március 8. – Szabadság 

Az EMNT kolozsvári irodájában tegnap állították össze a könnyített magyar 

állampolgárságot igénylő tízezredik személy iratcsomóját. Szász Péter, a Demokrácia 

Központ igazgatója és az EMNT Kolozs megyei szervezetének alelnöke elmondta: naponta 

átlag 80 ember látogat el hozzájuk, és 30 személynek állítják össze az iratcsomóját. 

 

Mestermunka 
2012. március 8. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos Románia Szerbia EU-tagjelöltségéhez kötött feltétele kapcsán megjegyzi: 

„Akaratlanul is eszünkbe jut: bezzeg a magyar miniszterelnöknek (éppen nem balliberális 

volt) nem jutott eszébe kérni valamit az EU-s aláírásért Romániától. Legalább az önálló 

Bolyai egyetemet vagy a moldvai csángók magyar oktatását s a magyar misét. Pedig ők is 

érnek annyit, mint a vlachok”. 

 

Híd: Németh Zsolt Slota pozícióját erősítette 
2012. március 7. – Új Szó Online 

A sajnálatosnak tartja, hogy a magyar kormány 2010-hez hasonlóan most is beavatkozik a 

szlovákiai választásokba. „Akkor a Fidesz beavatkozása csak feszültségeket keltett és a 

túlélésért küzdő Ján Slota pozícióját erősítette meg. Nincs ez másképpen most sem. A Híd 

elutasítja, hogy Budapest befolyásolni próbálja a parlamenti választások végeredményét, 

kiskorúsítva a szlovákiai magyar választópolgárokat” – áll a párt közleményében. 

 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

v
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112617&cim=valtas_a_csango_oktatasi_programnal
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/07/hid-nemeth-zsolt-slota-poziciojat-erositette


 

 

 

 

 

 
5 

Majomparádé: Pártok a szlovák választási kampány hajrájában 
2012. március 07. - Tálas Andrea, Tuba Lajos – hvg.hu 

 „Unod a banánt, Gorilla?” – ilyen és ehhez hasonló szöveget firkálnak a korrupciós 
botrányban érintettnek vélt Most-Híd magyar–szlovák párt plakátjaira. Ennek ellenére a 
Magyar Koalíció Pártjából (MKP) Bugár Béla vezetésével kiszakadt kormányerő még tartja 
magát, és jó eséllyel keresgél a bizonytalan választók közel 30 százalékos seregében. Szlovák 
jelöltjei között előkelő helyen szerepel Andrej Hrnciar, Túrócszentmárton polgármestere, ami 
kockázatos lépés volt, hiszen a politikus a Dél-Szlovákiában magyarellenes kampányokat 
folytató Matica Slovenska alelnöke is. Nem próbálta kijátszatni ezt a kártyát a bejutásra 
kevésbé esélyes MKP, tanult ugyanis az előző választásokból, amelyeken azért szerepelt le, 
mert kampánya kizárólag a Most-Híd támadására épült. Ehelyett inkább regionális és 
szociális témákat hangoztat. 
 

Sikeressé kell tenni a dél-szlovákiai régiót 
2012. március 8. – Neszméri Sándor – Magyar Nemzet nyomtatott kiadás 
A választási esélyekről nyilatkozott a lapnak Berényi József, az MKP elnöke. „Szlovákia 10 
legszegényebb , a munkanélküliséggel leginkább sújtott járása közül hétben zömmel magyarok 
élnek,” mondta Berényi. 
 

SNS: neofasiszta a magyar kormány, Németh olyan, mint Goebbels 
2012. március 7. – MTI, TASR, bumm.sk, Szabad Újság 

Neofasisztának nevezte a magyar kormányt és Goebbels cselekedeteihez hasonlította 

Németh Zsolt előző napi kijelentéseit Ján Slota, az SNS elnöke. 

 

Fico ante portas 
2012. március 8. – G. Fehér Péter – Heti Válasz  

A legutóbbi magyar választások előtti helyzethez hasonló körülmények alakultak ki 

Szlovákiában, csak éppen ellenkező előjellel. A március 10-i parlamenti erőpróbán a volt 

kormányfő, Robert Fico vezette - eddig ellenzéki - Irány - Szociáldemokrácia (Smer) 

minden bizonnyal többséget szerez a 150 fős törvényhozásban, bár a kétharmados 

fölényről le kell mondania. A magát balközépnek minősítő Smer a szavazatok 45 

százalékára számíthat, ami 83 mandátumot eredményezhet. 

 

Leadta az SNS a népszavazáshoz szükséges aláírásokat 
2012. március 7. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Leadta az SNS a szlovák nyelv kizárólagosságáról szóló népszavazási kezdeményezéséhez 

szükséges aláírásokat az államfői hivatalban. Ivan Gašparovič államfőnek 30 napja van a 

kihirdetésre, ezután 90 napon belül le kell bonyolítani a népszavazást. Vörös Péter, a Híd 

parlamenti képviselője alkotmányellenesnek tartja az SNS kezdeményezését. Berényi 

József, az MKP elnöke szerint kampányakcióról van szó; hozzátette, aggasztó, hogy 

Szlovákiában névvel és lakcímmel ilyen sokan vállalják azt az elfogadhatatlan véleményt, 

hogy Szlovákia a szlovákoké. 
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Slotáék népszavazási kezdeményezése – Gašparovič egyelőre nem mérlegeli, 
alkotmányos-e 
2012. március 7. – SITA, Új Szó 

Egyelőre nem foglalkozik a szlovák államfő azzal a kérdéssel, hogy alkotmányos-e 

népszavazást kiírni a szlovák nyelv kizárólagos hivatali használatáról, s azzal sem, hogy az 

ügyben kér-e állásfoglalást az alkotmánybíróságtól. 

 

Boldoghy Olivér és Fehér István szavazni próbál 
2012. március 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Boldoghy Olivér tudatta a sajtóval, hogy március 10-én, 10 óra 30 perckor a révkomáromi 

26-os számú választókörzet szavazóhelyiségében élni kíván alkotmányos jogával, részt vesz 

az előrehozott parlamenti választásokon. Az eseményre elkíséri Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke is. 

 

Megpróbálta bevonni Boldoghy okmányait a rendőrség 
2012. március 7. – MTI, hirek.sk, Új Szó Online 

Megpróbálta bevonni a rendőrség az állampolgárságától megfosztott Boldoghy Olivér 

személyi okmányait szerdán. A rendőrök alig két órával azt követően jelentek meg a lakása 

előtt, hogy sajtóközleményben tudatta: annak ellenére, hogy törölték a választói 

névjegyzékéből, részt kíván venni a szombati választásokon. 

 

Szakértő: az MKP esélyeit növelheti a rendezetlen nyelvhasználat 
2012. március 7. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

Túry Gábor, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 

Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársa szerint a választásokon az MKP 

esélyeit növelhetik a kettős állampolgársággal kapcsolatos szlovák törvény és a kisebbségi 

nyelvhasználat máig rendezetlen kérdései. 

 

Feladatok, megoldások, esélyek 
2012. március 7. – Szabad Újság 

Berényi József, az MKP elnöke a Szabad Újságnak adott interjúban elmondta, a magyarság 

megmaradása szempontjából három kulcsfontosságú téma van. „Az első a nyelvhasználati 

jogok, és a magyar nyelv használatának lehetőségei nem a kívánt mértékben bővültek. 

Továbbra is napirenden tartjuk a kollektív bűnösség eltörlésének az igényét, mert ezzel 

kezdődne a magyarság egyenrangúsítása. A harmadik pedig a közösségi önkormányzatok, 

de úgy is fogalmazhatnék, hogy az autonómia kérdése.” 

 

Villáminterjú Berényi Józseffel és Bugár Bélával 
2012. március 7. – bumm.sk 

Berényi Józseffel, az MKP elnökével, és Bugár Bélával, a Híd elnökével készített 

villáminterjút a Bumm.sk. A hírporták többek közt azt kérdezte a pártelnököktől, miért 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/07/slotaek-nepszavazasi-kezdemenyezese-gasparovic-egyelore-nem-merlegeli-alko
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http://www.hirek.sk/belfold/20120307113229/Boldoghy-Oliver-es-Feher-Istvan-szavazni-probal.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/07/megprobalta-bevonni-boldoghy-okmanyait-a-rendorseg
http://www.bumm.sk/66105/szakerto-az-mkp-eselyeit-novelheti-a-rendezetlen-nyelvhasznalat.html
http://www.bumm.sk/66097/villaminterju-berenyi-jozseffel-es-bugar-belaval.html
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éppen az ő pártjukra kellene szavaznia a szlovákiai magyar választóknak, és mit tennének 

először, ha kormányra kerülnének. 

 

Morvay: Orbánnal az izolációba 
2012. március 7. – bumm.sk 

Peter Morvay, a SME kommentárírója szerint „az MKP némileg tanult a két évvel ezelőtti 

kudarcból, legalább abban, hogy nem csak a Hídas árulókkal foglalkozik. De még mindig 

nem érti, hogy az autoritatív és Szlovákiában joggal népszerűtlen, Orbán-típusú vezető, 

valamint az általa irányított média és szervezetek támogatása ugyanannyira 

kontraproduktív lehet, mint az elrontott kampány”. 

 
„Felvidéki vagyok vagy szlovákiai?” címmel tájékoztató kiadvány jelent meg 
2012. március 7. – MTI, hirek.sk, Új Szó Online 

A magyarsággal és a magyarok történelmével kapcsolatos téves információknak és 

közszájon forgó demagóg megfogalmazásoknak a közszótárból való kiirtása a célja a 

"Felvidéki vagyok vagy szlovákiai?"című tájékoztató kiadványnak, amely szerdán jelent 

meg Pozsonyban. 

 

Dénes P. István: „Három RMDSZ-platform mandátumával tárgyaltam 
Pozsonyban” 
2012. március 7. – transindex.ro 

Három RMDSZ-platform mandátumával érkezett Pozsonyba – állítja Dénes P. István. A 

szövetség Nemzeti Szabadelvű Körök platformjának elnöke mellékelte a hétvégi pozsonyi 

megbeszélésén elmondott beszédét, a szöveget Illés Kálmán, a Romániai Magyar 

Vállalkozók Platformja elnöke, Dudás Annamária, a Határok Nélküli Esélyegyenlőség 

Platform elnöke és Dénes P. István, a Nemzeti Szabadelvű Körök platform elnöke írta alá. 

 

Magyarkártya Bugár kezében 
2012. március 8. – MTI, Felvidék Ma 

„Magyar embernek, húszéves politikusi múlttal ilyen mélyre süllyednie akkor sem lenne 

szabad, ha Slota listáján lenne képviselőjelölt. Nem kéne erőnek erejével előhúznia a 

magyarkártyát akkor, amikor az elmúlt három hónap nem magyargyalázástól volt hangos” 

– áll a Felvidék Ma kommentárjában azzal kapcsolatban, hogy Bugár Béla kijelentette, 

„Budapest beavatkozik a szlovákiai parlamenti választásokba”. 
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http://www.bumm.sk/66104/morvay-orbannal-az-izolacioba.html
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Nikowitz Oszkár a Danasban: Orbán Viktor támogatja a VMSZ-t a 
választásokon 
2012. március 7. – Vajdaság Ma, MTI 

„Az a támogatás, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök a választási kampányban a 

VMSZ-nek nyújt, folytatását jelenti annak a támogatásnak, amelyet Magyarország tanúsít 

Szerbia iránt európai felzárkózásában” - hangsúlyozta a Danas című belgrádi újságnak 

adott nyilatkozatában Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete. 

 

Vajdaság és Hessen kapcsolatfelvétele 
2012. március 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Közös nyilatkozatot írt alá hétfőn Egeresi Sándor tartományi házelnök és Norbert 

Kartmann, Hessen német szövetségi állam parlamentjének elnöke, s ezzel lefektették a két 

régió jövőbeni együttműködésének alapjait. 

 
Április 22-én lesznek a választások? 
2012. március 7. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Dnevnik úgy tudja, elképzelhető, hogy a szerbiai parlamenti és önkormányzati 

választásokat, valamint az elnökválasztást is április 22-én tartják. 

 

Pásztor: Törvénytelen és veszélyes dolog polgárőrségeket szervezni 
2012. március 7. – MTI, hirado.hu 

A VMSZ elnöke bírálta a polgárőrség megalakítását Péterréve bácskai településen, és 

kijelentette, hogy az erre irányuló kezdeményezések törvénytelenek és veszélyesek is. 

Pásztor István szerint „nem lehetünk szolidárisak azokkal, akik a vajdasági településeket 

járva az embereket önkéntes osztagok megszervezésére buzdítják”. 

 

Vajdasági iskolák az élvonalban 
2012. március 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Hét vajdasági magyar általános iskola is felkerült a szerb oktatási minisztériumnak arra a 

listájára, amely az ország legjobb általános iskoláit sorolja fel. A 61 nevet tartalmazó lista 

összeállításánál sok mindent figyelembe vettek: a diákok záróvizsgáinak eredményeit, a 

versenyeken felmutatott tudást, az iskolai tevékenységeket, rendezvények szervezését, a 

beruházásokat, a pedagógusképzést, de az oktatási minisztérium körzeti igazgatóságainak 

és a nemzeti tanácsoknak az ajánlásait is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13075/Nikowitz-Oszkar-a-Danasban-Orban-Viktor-tamogatja-a-VMSZ-t-a-valasztasokon-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13075/Nikowitz-Oszkar-a-Danasban-Orban-Viktor-tamogatja-a-VMSZ-t-a-valasztasokon-.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-03-07_Vajdasag_es_Hessen_kapcsolatfelvetele.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16284/Aprilis-22-en-lesznek-a-valasztasok.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/07/13/Pasztor_Torvenytelen_es_veszelyes_dolog_polgarorsegeket_szervezni.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/hatarontul/vajdasagi-iskolak-az-elvonalban-1057878
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Könyvajánló: Könyv a kárpátaljai magyarság társadalmi, politikai és kulturális 
fejlődéséről  
2012. március 7. – Kárpátalja Ma, MTI 

A budapesti Terror Házában bemutatták azt a kötetet, amely a kárpátaljai magyarság 

társadalmi, politikai és kulturális fejlődését vizsgálja a független Ukrajna első másfél 

évtizedes történetében. 

 
 

 

 

 

 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatalja.ma/kultura/8745-konyvajanlo-konyv-a-karpataljai-magyarsag-tarsadalmi-politikai-es-kulturalis-fejlodeserol
http://www.karpatalja.ma/kultura/8745-konyvajanlo-konyv-a-karpataljai-magyarsag-tarsadalmi-politikai-es-kulturalis-fejlodeserol
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