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Semjén: kulcsfontosságú az etnikai alapú magyar párt szerepe 

2012. március 8. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

A magyar miniszterelnök-helyettes szerint kulcsfontosságú, hogy a hétvégi szlovákiai 

választásokon az etnikai alapú magyar párt meghatározó szerephez jusson, és jelen tudjon 

lenni a pozsonyi politikában. Semjén Zsolt az MR1-Kossuth Rádió 180 perc című 

műsorában kiemelte: a választások után meg fogják találni a hangot az új szlovák 

kormánnyal. Semjén szerint Erdély tekintetében a legfontosabb az összefogás, Délvidéken 

pedig kulcsfontosságú, hogy a Pásztor István vezette magyar erő meghatározó legyen. 

 

Az MVK a parlamentbe mérte az MKP-t 

2012. március 8. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MVK közvélemény-kutatása szerint hét párt jutna be a szlovák törvényhozásba, és bár a 

Smer egyértelműen nyerne, parlamenti többséget nem szerezne. A szavazatok 40 

százalékáért ugyanis csak 73 mandátum járna Robert Fico pártjának a 150 fős parlamentben. 

A felmérés szerint a Híd hét, az MKP 5,5 százalékot szerezne. 

 

Antonescu: a PNL hatályon kívül helyezi a MOGYE-határozatot 

2012. március 8. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, hirado.hu 

Az RMDSZ-nek nem lesz oka ünnepelni, mert ha képes is kizsarolni a nagyobbik 

kormánypárttól a MOGYE magyar tagozatának létrehozatalát, a hatalom átvétele után a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) hatályon kívül helyezi az esetleges kormányhatározatot – 

fejtette ki csütörtökön Crin Antonescu, a párt országos elnöke. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 

2012. március 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Esterházy János, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjének emléke előtt rótták le 

tiszteletüket csütörtökön Prágában a csehországi magyarok és a cseh Politikai Foglyok 

Szövetsége is. Az emlékünnepségen felszólalók méltatták Esterházy János életművét. 

 

Megmenekült a Szent Imre-templom 

2012. március 8. – MTI, hirado.hu 

A Vatikán felülvizsgálta a clevelandi püspökségnek azt a döntését, amely 13 plébánia, így a 

magyar közösség által több mint száz éve használt Szent Imre-templom bezárására 

vonatkozik. A Klérus Kongregáció döntése ritka példája annak, hogy a Szentszék 

felülbírálja egy püspök határozatát, két évtizede nem volt példa ilyesmire. 

 
Türk – Schmitt látogatás Szentgotthárdon és Lendván 
2012. március 8. – RTV Slovenija Hidak 

Danilo Türk szlovén köztársasági elnök és Schmitt Pál magyar államfő munkajellegű 

látogatáson vett részt a Rábavidéken és a Muravidéken. Az államelnöki találkozó keretében 

a muravidéki magyar és a rábavidéki szlovén nemzeti közösség vezetői együttműködési 

megállapodást írnak alá. 
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http://www.bumm.sk/66120/semjen-kulcsfontossagu-az-etnikai-alapu-magyar-part-szerepe.html
http://www.bumm.sk/66147/az-mvk-a-parlamentbe-merte-az-mkp-t.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61332
http://www.bumm.sk/66144/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/08/08/Megmenekult_a_Szent_Imre_templom.aspx?source=hirkereso
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3492
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Felmérések: biztos első az USL, erősödik a PDL, az RMDSZ 5 százalék fölött 

2012. március 8. – Krónika 

Két felmérés is napvilágot látott csütörtökön, amelyben a lakosság februári 

pártpreferenciáit firtatták, és bár egyikük ellenzéki, a másik pedig kormánypárti lapban 

jelent meg, az eredmények jórészt hasonlóak: az ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) 

pártszövetség toronymagasan vezet, de nem éri el az abszolút többséget, a kormány fő 

erejét adó Demokrata-Liberális Párt (PDL) valamelyest növelte támogatását, az RMDSZ 

pedig jóval a bejutási küszöb fölött teljesítene. 

 

SMS-ben fenyegették meg Sebesi Karen Attilát, a TVR igazgatótanácsának tagját 

2012. március 8. – transindex.ro 

Ismeretlen személy vagy személyek megfenyegették egy román nyelven írt SMS-ben 

Sebesi Karen Attilát, a közszolgálati televízió igazgatótanácsának tagját. A testületbe az 

RMDSZ által delegált tisztségviselő a Transindexnek megerősítette az információt. Sebesi 

felháborítónak találta, hogy kisebbségi mivoltát is kikezdte az SMS írója, aki még a 

MOGYE ügyét is belekeverte a mondandójába. 

 

Március 15: Bodvajon együtt ünnepel az erdővidéki RMDSZ, EMNP és MPP 

2012. március 8. – transindex.ro 

Március 15-én, Bodvajon közösen ünnepel az erdővidéki RMDSZ, EMNP és MPP. Az 

ünnepi megemlékezésen többek között Kisgyörgy Tünde, az MPP megyei elnökségének 

erdővidéki képviselője, Márton Árpád, az RMDSZ erdővidéki parlamenti képviselője és 

Nemes Előd, az EMNP megyei szervezetének elnöke is beszédet mond, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulásusa részéről is köszöntik az egybegyűlteket. 

 

Munkaszüneti nap március 15-e a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál 

2012. március 8. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Tavaly módosítottuk a kollektív munkaszerződést, és ennek értelmében március 15-e idén 

is munkaszüneti nap a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál, közölte Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere a Sepsi Rádió érdeklődésére ugyanakkor kiemelte, hogy 

az lenne a normális, ha a parlament egy olyan döntést hozna, hogy március 15-e Erdélyben 

munkaszüneti nap, de úgy tűnik, hogy a román politikai osztály ezt még nem meri 

felvállalni. 

 

Orvosképzést magyar nyelven 

2012. március 8. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

„Torkán akadt a marosvásárhelyi orvosi ügye a kormánynak, se kiköpni, se lenyelni nem 

tudja, így forgatja, s hétről hétre halogatja az ítélet kimondását. Közben pedig az egyetem 

urai, kik hatalmukat, pénzüket féltik, hergelik a diákokat” – írja Farkas Réka a Háromszék 

hasábjan. 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61328
http://itthon.transindex.ro/?hir=28541
http://itthon.transindex.ro/?hir=28542
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112676&cim=munkaszuneti_nap_marcius_15_e_a_sepsiszentgyorgyi_onkormanyzatnal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112717&cim=orvoskepzest_magyar_nyelven
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Egyelőre marad a Iorga-idézet a kolozsvári Mátyás szoborcsoport előtt 

2012. március 8. – Erdély Ma, Népújság 

Továbbra is látható lesz a Nicolae Iorga-idézetet a kolozsvári Mátyás szoborcsoporton. Bár 

tavaly, a kenőpénz elfogadása miatt elítélt Sorin Apostu polgármester leváltása után úgy 

tűnt, hogy december végéig megoldódik a helyzet és eltávolítják a román történész 

műemlékgyalázásnak minősített sorait tartalmazó bronztáblát, erre máig sem került sor. 

 

Magyar felsőoktatási hálózat kiépítése – Bodó Barna egy új szemléletről 

2012. március 8. – B. Kovács András – Erdély Ma, Háromszék 

A hazai magyar felsőoktatást merőben új helyzet elé állítja hálózati rendszerének 

kifejlődése, az, hogy a két magyar magánegyetem, a Partium és a Sapientia, valamint az 

állami ún. multikulturális egyetemek magyar tagozatai egybehangolhatják 

tevékenységüket, miként arra már történtek próbálkozások. E változások kívánatos 

irányairól kérdezte a Háromszék, Bodó Barna docenst, a kérdés kutatóját. 
 

 
 

Kábítószer-birtoklás miatt eljárás indult a Híd jelöltje ellen 

2012. március 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Egy képviselőjelöltet ki kellett húzni a Híd választási listájáról; B. Attila azért lépett vissza 

a listáról, mert kábítószer-birtoklás gyanúja miatt vizsgálat indult ellene. 

 

Magyar kampánybotrány: visszaéltek Öllős László nevével 

2012. március 8. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A parlamentbe való bejutásra „nagyobb eséllyel” rendelkező magyar párt támogatására 

felszólító röplapokat terjesztenek a Csallóköz településein. A röplapok szövege többek 

között Öllős László politológus állítólagos kijelentéseire hivatkozik, ám a szakértő cáfolja, 

hogy ő ilyen értelemben nyilatkozott volna, és felháborítónak tartja, hogy így visszaéltek a 

nevével. 

 

SNS: Berényi veszélyezteti a választás érvényességét 

2012. március 8. – TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Veszélyezteti a szombati előrehozott választásokat, hogy Berényi József, az MKP elnöke 

nyilván már nem szlovák állampolgár - nyilatkozta Andrej Danko, az SNS első alelnöke. 

 

Matovič öt feltétele 

2012. március 8. – TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek párt csak abban az esetben lépne be 

egy esetleges jobbközép koalícióba, ha partnerei belefoglalnák öt követelésüket a kormány 

programjába. Ezek közül az egyik, hogy ne lehessen magyar állampolgárságot szerezni 

Szlovákiában. „Ez azt jelenti, hogy nem támogatjuk azt a törvényjavaslatot, amelyet a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112656&cim=egyelore_marad_a_iorga_idezet_a_kolozsvari_matyas_szoborcsoport_elott
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=112716&cim=magyar_felsooktatasi_halozat_kiepitese_bodo_barna_egy_uj_szemleletrol
http://www.bumm.sk/66131/kabitoszer-birtoklas-miatt-eljaras-indult-a-hid-jeloltje-ellen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120308174856/Magyar-kampanybotrany-visszaeltek-Ollos-Laszlo-nevevel.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/08/sns-berenyi-veszelyezteti-a-valasztas-ervenyesseget
http://www.bumm.sk/66143/matovic-ot-feltetele.html
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jelenlegi koalíció nyújtott be egy évvel korábban, és amely lehetővé tette volna, hogy 

feltételek nélkül magyar állampolgárságot osszanak Szlovákiában” – mondta Igor Matovič. 

 

Lidové noviny: már nincs magyar kártya Szlovákiában 

2012. március 8. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Komárnóban jobb az élet, mint Komáromban címmel közölt riportot a szlovákiai 

parlamenti választás előtti Révkomáromból a Lidové Noviny című cseh napilap, amely 

szerint már nincs napirenden a magyar kártya. 

 

Szándéknyilatkozattal támogatja az új egyetemi szakot a minisztérium 

2012. március 8. – bumm.sk, Új Szó 

Szerdán szándéknyilatkozatot írt alá a Selye János Egyetem rektora és Nagy József 

környezetvédelmi miniszter arról, hogy a tárca támogatja az új környezetvédelmi 

menedzsment szak elindítását az egyetemen. 

 

Esterházy János halálának évfordulójára emlékeztek Komáromban 

2012. március 8. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online, hirek.sk, Felvidék Ma 

Gróf Esterházy János mártírhalálának 55. évfordulójára emlékeztek Komáromban a 

felvidéki politikus tavaly novemberben felavatott emlékművénél. Az egybegyűlteket a 

szervező, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás nevében Boldoghy Olivér, a társulás 

tagja köszöntötte. Duray Miklós felolvasta a Szövetség a Közös Célokért nyilatkozatát, 

amely a mártírpolitikus halála évfordulóján a szlovákiai népszámlás eredményeinek 

ismeretében, valamint a parlamenti választásokra való készülődés jegyében született. 

 

Duray: Valós érdekeinket senki nem képviseli 

2012. március 8. – hirek.sk, Szabad Újság 

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke szerint a felvidéki magyarság 

legfontosabb időszerű közösségi feladata, hogy március 10-én ismét megteremtse a 

felvidéki magyarokat képviselő politikusok testületét a parlamentben, ami csak egy módon 

lehetséges, ha a Magyar Koalíció Pártját választják. 

 
Az ezredik állampolgársági eskütevő Belgrádban 

2012. március 8. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Szó 

Az ezredik állampolgársági eskütevőnek - Barát Szilvia újvidéki egyetemi hallgatónak, 

nagybecskereki lakosnak nyújtotta át a honosítási okiratot ünnepélyes keretek között a 

belgrádi magyar külképviseleten Nikowitz Oszkár nagykövet. 

 

Kishegyes: Koszorúzás és eskütétel a hétvégén 

2012. március 8. – Vajdaság Ma 

Vasárnap, március 11-én, 16 órai kezdettel, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

szervezésében, alkalmi műsor keretében megemlékezést tartanak az 1848/49-es magyar 

szabadságharc és a forradalom évfordulójáról Kishegyesen. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120308120730/Lidove-noviny-mar-nincs-magyar-kartya-Szlovakiaban.html
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http://ujszo.com/online/regio/2012/03/08/esterhazy-janos-halalanak-evfordulojara-emlekeztek-komaromban
http://www.hirek.sk/belfold/20120308162656/Duray-Valos-erdekeinket-senki-nem-kepviseli.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13087/Az-ezredik-allampolgarsagi-eskutevo-Belgradban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13086/Kishegyes-Koszoruzas-es-eskutetel-a-hetvegen.html
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Listák készültek a háború végén a magyarellenes megtorlások áldozatairól 

2012. március 8. – Vajdaság Ma 

A második világháború végén parancs rendelkezett a Vajdaságban arról, hogy a 

magyarellenes megtorlások idején listákat készítsenek a kivégzettekről, így minden áldozat 

nevét rögzítették valahol, és a kivégzésekért leginkább felelősök neve is behatárolható az 

egykor jugoszláv kommunista vezetésben - állapítható meg a legfrissebb történészi 

kutatások alapján. 

 

Óbecse: köztéri Petőfi-szobrot avatnak nemzeti ünnepünkön 

2012. március 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Már folynak a munkálatok az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör előtt, ugyanis ezen 

a helyen, a Nikola Tesla utcában március 15-én, a nemzeti ünnepen, csütörtökön 12.30-kor 

leleplezik Petőfi Sándor teljes alakját ábrázoló szobrát. Ez az egyetlen ilyen szobor 

Vajdaságban, amit a Magyar Nemzeti Tanács és néhány vállalkozó, valamint 

magánszemély támogatásának köszönhetnek az óbecseiek. 

 

 
A legfőbb feladat a kárpátaljai magyarság érdekképviselete 

2012. március 8. – Kárpátalja 

Folytatódtak a KMKSZ-közgyűlések: a Munkácsi és a Nagyszőlősi járásokban már 

lezajlottak a KMKSZ alapszervezeti gyűlései, a Beregszászi és az Ungvári járásokban, 

valamint a Felső-Tisza-vidéken azonban még folytatódnak. Kovács Miklós, a KMKSZ 

elnöke az ez év október 28-án sorra kerülő parlamenti választások fontosságáról szólt, 

melyben a KMKSZ teljes erőbedobással részt vesz. 

 

Beregszász: Az UMDSZ lefoglalta a Petőfi-szobrot? 

2012. március 8. – Kárpátalja 

A Kárpátalja előző számában beszámoltak arról, hogy az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség és Beregszász UMDSZ-es vezetése felrúgva a majd másfél évtizedes 

megállapodást, nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy idén a KMKSZ szervezze 

Beregszászban a március 15-i közös központi ünnepséget. Ezt most már írásba is adta 

Gajdos István polgármester, méghozzá ukránul. 

 

Támogató nyilatkozat is kellhet a határon 

2012. március 8. – Kárpátalja 

Nem elég a vízum? címmel számolt be február 24-i számában a Kárpátalja arról, hogy az 

Asztély–Beregsurány határátkelőn a magyar határrendészek az érvényes vízum mellett 

kérik a támogató nyilatkozatot is, és akinél nincs, azt visszafordítják. Azóta ezt a 

gyakorlatot a Csap–Záhony határátkelőhelyen is alkalmazzák a magyar hatóságok. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13081/Listak-keszultek-a-haboru-vegen-a-magyarellenes-megtorlasok-aldozatairol-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13084/Obecse-kozteri-Petofi-szobrot-avatnak-nemzeti-unnepunkon.html
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-09/a-legfobb-feladat-a-karpataljai-magyarsag-erdekkepviselete.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-09/beregszasz-az-umdsz-lefoglalta-a-petofi-szobrot.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-09/tamogato-nyilatkozat-is-kellhet-a-hataron.php


 

 

 

 

 

 
7 

Megalakult az EtnoNatura Egyesület 

2012. március 8. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A várdaróci Tórizs István természetvédelmi mérnök kezdeményezésére került sor az 

EtnoNatura Egyesület létrehozására, amelynek célja, hogy segítsen megtalálni azokat a 

lehetőségeket, amelyeket kihasználva a baranyai termelés és a turizmus is felvirágozhatna. 

Szombaton a várdaróci helyi választmány irodájában került sor az alakuló ülésre. 
 

 

 

Népcsoporti kerekasztal Kismartonban 

2012. március 8. – Volksgruppen 

Ivancsics Martin, a Népcsoporttanács elnökének kezdeményezésére szerdán Kismartonban 

gyűltek össze a népcsoporttanácsok elnökei és elnökhelyettesei. A megbeszélés központi 

témája a népcsoporttörvény módosítása volt. 

 

Elutasítva a törvénymódosítási javaslat 

2012. március 8. – Volksgruppen, MTI 

Ismét elutasították a kisebbségi törvény módosítására beterjesztett javaslatot az ausztriai 

kisebbségi képviselők, köztük a magyar egyesületek. A kisebbségi egyesületek szerint a 

múlt héten a parlamenti tárgyalás előtti, nyilvános véleményezési eljárásba beterjesztett 

szöveg visszalépést jelent a jelenlegi törvényhez képest, és egy lényeges elemet sem 

tartalmaz a népcsoportok javaslatai közül. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3025-megalakult-az-etnonatura-egyesuelet
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/162095/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/162097/
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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/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
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/

