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Tarolt a Smer, a Híd bent, az MKP a küszöb alatt 
2012. március 11. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

A Robert Fico vezette Smer elsöprő győzelmét hozta az előrehozott választás Szlovákiában; 

a baloldali párt 83 mandátumot szerzett a 150 fős törvényhozásban. A Bugár Béla vezette 

Most-Híd a szavazatok 6,89 százalékát szerezte meg, így 13 képviselővel lesz jelen a 

törvényhozásban. A Berényi József által irányított Magyar Koalíció Pártja (MKP) 4,28 

százalékot szerzett, így parlamenten kívül rekedt. 

(A szlovákiai választásokról további részleteket mellékletünkben 

olvashatnak.) 

 

Pereden megszavazták, Gútán nem a falu történelmi nevének visszaállítását 
2012. március 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A parlamenti választásokkal párhuzamosan döntöttek Gúta és Pered lakosai arról, 

visszakapják-e a települések korábbi nevüket. Gútán érvénytelen lett a helyi népszavazás, 

Pereden viszont úgy döntöttek a lakosok, hivatalosan is a Pered megnevezést akarják 

használni. 

 

„Alulírott Tőkés László, kilépek az RMDSZ-ből" – Nyilatkozat 
2012. március 12. - Erdély Ma 

Tőkés László a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP alelnök 

nyilatkozatban jelentette be, hogy kilép a pártból. Döntését négy fők okkal magyarázta. A 

verespataki cianidos bányanyitás RMDSZ-es támogatása, Románia még mindig nem a 

schengeni övezet, az RMDSZ alibi feltételeken alapuló kormányzati szerepvállalása, 

valamint az RMDSZ kirekesztő és az erdélyi magyarságot megosztó gyakorlata. 

 

Németh Zsolt: prioritás a Kárpát-medencei gazdasági tér kiépítése 
2012. március 9. – MTI, Új Szó Online 

A Kárpát-medencei gazdasági tér kiépítésének előnyeiről és szükségességéről beszélt 

Németh Zsolt külügyi államtitkár Budapesten, a Magyar Külügyi Intézet Közép-Európa 

kilátásai a válság után címmel rendezett konferenciáján. A szomszédos országokkal való 

kétoldalú kapcsolatoknak együtt kell szolgálniuk a gazdasági együttműködés fejlesztését, a 

környezeti és gazdasági érdekek harmonizálását, valamint a magyar közösségek védelmét. 

 

Versmondó verseny anyaországi és határon túli diákoknak a Magyarság 
Házában 
2012. március 9. – MTI, Szabad Újság 

Hazafias költészet a magyar irodalomban címmel rendeztek versmondó versenyt a 

Magyarság Házában, a rendezvényen - az előző éveket meghaladó számban - több mint 
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százötven fővárosi és határon túli diák vett részt. A zsűri elnöke Őze Áron a Magyar 

Színház igazgatója volt. 

 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap és a Határtalanul! program új kiírásai 
2012. március 10. – bgazrt.hu, MTI, bumm.sk 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Határtalanul! program új pályázati kiírásai; 

az előbbinél a tavalyi évhez képest újdonság, hogy magyarországi szervezetek is - lap és 

könyvkiadás esetén gazdasági társaságok is - pályázhatnak. 

 

Újabb ingatlanokat szolgáltatnak vissza az erdélyi magyar történelmi 
egyházaknak 
2012. március 9. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Több mint harminc, a magyar történelmi egyházaktól korábban elkobzott ingatlan 

visszaszolgáltatásáról döntött Bukarestben az illetékes tárcaközi bizottság - közölte 

pénteken Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője. 

 

Érvénytelen volt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének közgyűlése 
2012. március 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Érvénytelennek bizonyult a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) szombatra 

összehívott lábnyiki küldöttgyűlése, ezért a korábban lemondott vezetőknek újabb 

közgyűlést kell összehívniuk. 

 

Gábor Áron-díjat kapott az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének magyar 
delegációja 
2012. március 11. – Krónika, Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro, Szabadság 

Marosvásárhelyen a székely vértanúk napján adta át a Székely Nemzeti Tanács a 2011-es 

Gábor Áron-díjat, melyet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának 

ítélt oda. 

 

Ioan Oltean: megegyezés születik a MOGYE ügyében 
2012. március 10. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem fogad el ultimátumokat az RMDSZ-től a Demokrata Liberális Párt – nyilatkozta Ioan 

Oltean. Az alakulat főtitkára közölte valószínűleg megegyezés születik majd a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyében. Ioan Oltean elismerte azt is, 

hogy élénk viták voltak a koalícióban erről. 
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Változások évada 
2012. március 12. – Ágoston Hugó – Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó szerint “az, ami Szlovákiában történt, Orbánék kegyenceinek újabb 

veresége: figyelmeztetés kell hogy legyen a romániai magyarok számára is. Nem tehetjük 

kockára politikai képviseletünket, az RMDSZ nem „foghat össze” olyan alakulattal, 

amelyet a magyar kormány az ő ellenében hozott létre és támogat politikailag és anyagilag. 

Nem csak döntési, beleszólási képességünk ellehetetlenítésébe, de a gyengítésébe sem 

törődhetünk bele, ismerve a román nagypolitika stílusát, erkölcsi labilitását, 

kiszámíthatatlanságát”. 

 

Fehér Istvántól tanítás közben akarták elvenni szlovák iratait 
2012. március 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A komáromi Selye János Gimnáziumban, tanítás közben keresték fel a rendőrök Fehér 

István tanárt azzal, hogy adja át szlovákiai okmányait. A magyar állampolgárságot a 

közelmúltban felvevő tanár elutasította a kérést. 

 

Budapest: újabb szlovákiai magyarokat ért inzultus 
2012. március 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A magyar kormány felháborodással értesült arról, hogy a szlovák rendőrség otthonában, 

illetve munkahelyén zaklatta a Komáromban élő Boldoghy Olivér vállalkozót és Fehér 

István komáromi tanárt; a kormány elutasítja ezt a magatartást - közölte a nemzetpolitikai 

államtitkárság az MTI-vel. 

 

Nyárig felújíthatják a krasznahorkai vár leégett tetejét 
2012. március 10. – bumm.sk 

Kigyulladt a krasznahorkai vár szombat délután, és leégett a tetőszerkezete. Daniel Krajcer 

kulturális miniszter tragédiának nevezte a várbeli. A várnak van biztosítása, a tetőt minél 

hamarabb, lehetőleg nyárig felújítják - tette hozzá. 

 

Magyarország hozzájárul a krasznahorkai értékek megmentéséhez 
2012. március 10. – MTI, Új Szó, hirek.sk 

Magyarország kész hozzájárulni a felbecsülhetetlen kulturális érték megmentéséhez - 

közölte a Krasznahorka várát pusztító tűzvésszel kapcsolatban a miniszterelnök sajtóstábja 

szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint Berényi József, az MKP elnöke tájékoztatta a 

magyar kormányt a Krasznahorka várát sújtó katasztrófáról, akit Semjén Zsolt arról 

biztosított, hogy Magyarország kész segítséget nyújtani a kulturális érték megmentéséhez. 
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Döntő szerepük van az óvodáknak 
2012. március 9. – Csorba Béla – Vajdaság Ma 

A magyar reprodukciós lánc fenntartásában döntő szerepük van az óvodáknak, ezért 

fontos, hogy a nemzetpolitikai stratégia összeállítóinak figyelme ezen, eddig mostohán 

kezelt intézmények felé fordult – írja cikkében Csorba Béla a 2012 a külhoni magyar 

óvodák éve programmal kapcsolatban. 

 

MPSZ: A magyar kormány egyoldalúan közelíti meg a szerbiai választásokat 
2012. március 9. – Vajdaság Ma 

Pénteken délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Magyar Polgári Szövetség Zentán. Mester Kúti 

Csilla, a párt óbecsei szervezetének elnöke elmondta, véleménye szerint Orbán Viktor 

kijelentése meglepő és megdöbbentő, majd hozzátette, elképzelhetetlennek tartja azt, hogy 

Orbán Viktor, aki a magyarság előrehaladásáért küzd, olyan párt mellett álljon ki, mint a 

VMSZ. 

 

Alakulóban a kisebbségi pártok köztársasági koalíciója 
2012. március 10. – Ágoston András – Vajdaság Ma 

A napokban, Belgrádban közös köztársasági lista állításáról kötött előzetes megegyezést a 

szerbiai kisebbségi pártok egy nagyobb csoportja. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

(VMDP) két másik magyar párttal együtt vesz részt a koalícióról szóló megbeszéléseken. 

 

Szerbia sikere Magyarország sikere is egyúttal 
2012. március 10. – Turi Tibor – Vajdaság Ma 

A hónap elején Szerbia elnyerte az EU tagjelölti státusát, ami Magyarország számára is 

sikert jelent, hiszen az unióban évekig déli szomszédunk ügyvédjeként könyveltek el 

bennünket. Nikowitz Oszkárt, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott belgrádi 

nagykövetét erről kérdezte a Vajdaság Ma hírportál. 

 

Tévedés vagy szándékos megrövidítés? 
2012. március 10. – Magyar Szó 

A szerb kormány három héttel ezelőtt 1,75 milliárd dinárt utalt át a tartományi 

kormánynak a Tartományi Nagyberuházási Alap számára. A pénzt téves számlára 

irányították, ezért abból nem lehet kifizetni a nagyberuházási alap projektumait kivitelező 

vállalatok felé a tartozásokat. Pásztor István, a tartományi kormány alelnöke elmondta: a 

szerb kormány illetékesei nem hajlandók tárgyalni a probléma megoldásáról. Pásztor nem 

zárja ki, hogy a történet hátterében nem figyelmetlenség, hanem szándékosság áll. 

 

Idegesítette őket a magyar 
2012. március 10. – Magyar Szó 

Szerb fiatalok megvertek két magyar egyetemistát március 3-án Nagybecskereken, a SUR 

016 nevet viselő gyorsétkezdében, mert magyarul beszélgettek. Az áldozatok könnyebb 
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testi sérülést szenvedtek. Az eset után nemzeti, faji és vallási gyűlöletszítás gyanújával a 

rendőrség letartóztatta Bojan S. (23) és Marko S. (22) nagybecskereki lakosokat. 

 

Kishegyes: Koszorúzás a hegyesi csata emlékművénél 
2012. március 11. – Tóth Péter – Vajdaság Ma 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a helyi közösség szervezésében került sor az 

1848/49-es szabadságharc és a forradalom évfordulójáról szóló megemlékezésre 

Kishegyesen. A helyiek a forradalom utolsó győztes csatájára, a hegyesi csatára 

emlékeztek, s elhangzott, hogy a falu közösségének ma is van mit óvni, van mire vigyázni, 

és van, amire büszke lehet. 

 

Kisebbség helyett regionális közösség 
2012. március 11. – Kabók Erika – Magyar Szó 

Szarka László történésszel a kisebbségi létről, az érdekvédelemről és a természetellenes 

pártpolitikai hasadékokról beszélgetett a Magyar Szó. „Úgy gondolom, az elmúlt húsz évet 

– a rengeteg csalódás és kiábrándulás ellenére – a koncentrált közösségépítés jellemezte. A 

kisebbségi helyzetben a közösségek intézmények létrehozásával, működtetésével 

válaszoltak a joghiányos helyzetekre” – mondta el az interjúban Szarka László. 

 

Pásztor Ferenc mártír beregszászi plébánosra emlékeztünk 
2012. március 10.  – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Emlékezés a viszontagságos évekre címmel szervezett konferenciát a Gulagon mártírhalált 

halt Pásztor Ferenc pápai prelátus, püspöki helynök, beregszászi plébános emlékére a 

beregszászi római katolikus plébánia múlt pénteken. 

 

Elnökök látogatása a Rába- és a Muravidéken 
2012. március 9. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

A Szlovénia és Magyarország közötti gazdasági együttműködés további erősítését 

szorgalmazta csütörtökön Danilo Türk szlovén és Schmitt Pál magyar köztársasági elnök 

Szentgotthárdon. Felsőszölnökön, Dobronakon és Lendván az államelnökök a kisebbségek 

vezetőivel találkoztak, felkeresték a kéttannyelvű, illetve kétnyelvű iskolákat. A két államfő 

jelen volt a rábavidéki szlovén és a muravidéki magyar kisebbségi szervezetek közötti 

együttműködési megállapodás aláírásán is. 
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Diaszpóra-turizmus mozgalom 
2012. március 11. – Volksgruppen 

A Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviselete kísérleti jelleggel diaszpóra-turizmus 

mozgalmat indít az Ausztriában élő magyarok, magyar származású osztrákok körében, 

hogy közvetítésükkel tovább növekedhessen az osztrák vendégéjszakák száma 

Magyarországon - közölte a Turizmus Online. 

 

Japán vendég kutat Alsóőrött 
2012. március 11. – Volksgruppen 

Két hetet tölt Osima Hadzsime japán nyelvész Alsóőrött az UMIZ meghívására. A Tokyo-i 

Magyar Kulturális Központ kutatója könyveket és információkat gyűjt a burgenlandi 

magyarokról, hogy hazájában előadásokat tarthasson a határon túli magyar népcsoportról. 

A japán nyelvész szociolinguisztikával foglalkozik és különösen érdekli a magyar-német 

kétnyelvűség. 
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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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