
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. március. 20. 



 

 

 

 

 

 
2 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap oktatás-nevelési pályázatai 
2012. március 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap oktatás-nevelési pályázatai, amelyekre a kérelmeket 

április 30-ig várják a határon túli lebonyolító szervezetek. A nemzetpolitikai államtitkárság 

hétfői közleménye szerint a Szülőföldön magyarul pályázati felhívások keretében a 

szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatásával kívánják elősegíteni a 

Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatának, anyanyelvi értékeinek 

megőrzését. A pályázat keretében diákonként 20 ezer forintnak megfelelő nevelési és 

oktatási támogatást, 2400 forintnak megfelelő tankönyv- és taneszköz-támogatást, illetve 

2800 forintnak megfelelő hallgatói támogatást lehet megpályázni. 

 

Késhet a kisebbségi kultúrákra szánt pénzek odaítélése 
2012. március 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Késedelmet okozhat a kisebbségi kultúrákra szánt állami támogatások odaítélésének 

folyamatában a kisebbségügyi kormányalelnök posztjának esetleges megszüntetése. Mivel 

az új szlovák törvényhozás április 4-én tartja alakuló ülését, elképzelhető, hogy a 

pályázatok jóváhagyásáról még Rudolf Chmel, a jelenlegi miniszterelnök-helyettes dönt 

majd, de azt sem lehet kizárni, hogy a jóváhagyás addigra más hatáskörbe kerül. Ebben az 

esetben viszont a pénzek jóváhagyására várhatóan később kerül sor. 

 

Bukarestbe látogat Martonyi János 
2012. március 20. – Krónika 

Bukarestbe látogat ma román kollégája, Cristian Diaconescu meghívására Martonyi János 

magyar külügyminiszter. A találkozón a tervek szerint a kétoldalú együttműködésről, 

valamint a magyar–román kereskedelem és a befektetések fejlesztéséről lesz szó. 

 

Magyarországi környezetvédők szerint elfogadhatatlan a verespataki 
aranybánya megnyitása 
2012. március 19. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Tiltakoznak a magyar környezet- és természetvédő szervezetek a verespataki 

ciántechnológiás aranybánya megnyitása ellen, és kérik az RMDSZ minisztereit, hogy 

utasítsák el a bányaprojektet. 

 

Elkészült Sissi hercegnő mellszobrának másolata 
2012. március 19. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Elkészült Erzsébet királyné, Sissi mellszobrának másolata Kolozsváron. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) a reprodukciót az eredeti, a kommunizmus évtizedeire 

eltávolított bronzszobor helyére, a Fellegvár hegyoldalába vagy annak közvetlen 

környékére szeretné elhelyeztetni. 
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http://mno.hu/hatarontul/tobb-mint-20-ezer-forintot-kaphatnak-a-gyerekek-1061351
http://www.bumm.sk/66520/keshet-a-kisebbsegi-kulturakra-szant-penzek-odaitelese.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61687
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61687
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61688
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Több mint 500 kötet tűnt el a vásárhelyi Teleki Tékából 
2012. március 19. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Több mint ötszáz kötet hiányzik a marosvásárhelyi Teleki Téka állományából – jelentette 

be hétfőn a könyvtár vezetősége hivatalosan is azt, amit hónapok óta sejteni lehetett. Az 

egy hónapon keresztül folyó leltár során a Teleki-Bolyai illetve a Maros megyei könyvár 

szakembereiből álló vegyesbizottság megállapította, hogy a legutóbbi, 1967-ben végzett 

teljes leltár óta 538 kötet tűnt el. 

 

Böjte Csabát választották a Csíki Magánjavak elnökének 
2012. március 19. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest választották meg a Csíki Magánjavak elnökének a 

szervezet március 17-i közgyűlésén. A csíkszeredai megyeházán tartott gyűlésen Hargita 

Megye Tanácsával való együttműködésükről is döntöttek a csíki, gyergyói és gyimesi 

közösségek képviselői. 

 

Markó: a MOGYE vezetői a szakadék felé taszítják az egyetemet 
2012. március 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszékű 

A MOGYE még nem tart a katasztrófánál, de a vezetőség, amely nem is igazán törvényes, 

egyértelműen a szakadék felé taszítja az egyetemet – jelentette ki Markó Béla az Erdélyi 

Magyar Televíziónak (ETV). 

 

MOGYE: pénteken összesítik a beérkezett módosító javaslatokat 
2012. március 19. – transindex.ro 

Az oktatási minisztérium pénteken összesíti a MOGYE magyar főkarának létrehozásáról 

rendelkező kormányhatározat tíz napos közvitája során beérkezett módosító javaslatokat – 

számolt be a Transindexnek Kelemen Hunor. A pénteki, kormányülést előkészítő ülést 

követően a jövő kedden, március 27-én kerül ismét a kormány elé a határozattervezet, 

ekkor döntenek a végleges formájáról. 

 

A szenátus tanügyi bizottsága kedden elemzi a MOGYE helyzetét 
2012. március 19. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Mihail Hărdău (PDL), a szenátus tanügyi bizottságának elnöke bejelentette, a bizottság 

kedden elemzi a MOGYE helyzetét, hogy azonosítsák, a tanügyi törvény mely előírásai 

tették lehetővé olyan charta elkészítését, amit a szaktárca nem hagyott jóvá. 

 

Félti a MOGYE-t a rektor 
2012. március 20. – Új Magyar Szó, Krónika 

Elfogadhatatlan, hogy a kormány döntsön a MOGYE sorsáról – jelentette ki Constantin 

Copotoiu rektor, aki az intézmény autonómiáját félti az új magyar kar létrehozásáról szóló 

kormányhatározattól. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61689
http://itthon.transindex.ro/?hir=28635
http://itthon.transindex.ro/?hir=28637
http://itthon.transindex.ro/?hir=28639
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113579&cim=a_szenatus_tanugyi_bizottsaga_kedden_elemzi_a_mogye_helyzetet
http://maszol.ro/aktualis/felti_a_mogyet_a_rektor_2012_03_20.html
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Nem fedezheti a kulturális tárca a radnóti kastély tatarozását 
2012. március 19. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Ebben a pillanatban legfeljebb civil szervezetek hozzájárulásával állítható vissza a 

vasárnap délután leégett radnóti Kornis–Rákóczi-kastély két sarokbástyájának 

tetőszerkezete. Mivel az épület per alatt van, a kulturális minisztérium nem szállhat be a 

visszaállítási munkálatok finanszírozásába, noha tulajdonosként a román állam lenne az 

illetékes - mondta Hegedüs Csilla, a kulturális miniszter tanácsosa. 

 

Körvonalazódik az Erdélyi Művészeti Múzeum létrehozása 
2012. március 19. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Múzeumi gyűjtemények feldolgozása, kiállítása lesz a célja az Erdélyi Művészeti 

Múzeumnak, amelyről hétvégén tárgyaltak Sepsiszentgyörgyön az önkormányzati vezetők, 

valamint képzőművészek, múzeumigazgatók és művészettörténészek. 

 

Csíksomlyói pünkösdi búcsú: egy lépéssel közelebb a világörökségi státushoz 
2012. március 19. – Rédai Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Összeállt az a dokumentáció, mely révén a csíksomlyói pünkösdi búcsúnak az UNESCO 

szellemi világörökségi listájára való felvételét fogják igényelni. Mint azt Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ kulturális főosztályának főtitkár-helyettese elmondta, az Erdélyi Ferences 

Rendtartomány is eljuttatta hozzájuk az ezzel kapcsolatos észrevételeit, az ezek alapján 

átjavított jelölési iratcsomót e hónap végéig kell leadni. 

 

Aláírásokat gyűjt Ráduly 
2012. március 19. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

A mostani RMDSZ-es csíkszeredai városi tanácsosok nagy része már jelezte, hogy részt 

szeretne venni az április közepi állóurnás előválasztáson. Rajtuk kívül további tíz személy 

is leadta a jelöléshez szükséges támogatói aláírásokat. Polgármesterjelöltnek eddig csak 

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda jelenlegi polgármestere jelentkezett. Ő már 

összegyűjtötte a jelöléshez szükséges támogatói aláírások felét. 

 

Antal Árpád is ismételne 
2012. március 19. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Aláírásokat gyűjt Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, hogy újra indulhasson a 

tisztség megszerzéséért. A háromszéki RMDSZ szabályzata értelmében minden 

polgármester- és megyei tanácselnökjelölt fel kell mutassa a településen, illetve a 

megyében élő  magyar lakosság három százalékának támogató aláírását, hogy RMDSZ 

színekben indulhasson a választásokon. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28640
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/korvonalazodik-az-erdelyi-muveszeti-muzeum-letrehozasa
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/csiksomlyoi-punkosdi-bucsu-egy-lepessel-kozelebb-a-vilagoroksegi-statushoz
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/alairasokat-gyujt-raduly
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-arpad-is-ismetelne
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Gyergyói MPP-sek Borboly Csaba „ámokfutásáról” 
2012. március 19. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

A megyei tanács csaknem minden ülésén történtekkel, több üggyel kapcsolatban is a 

rendőrséghez, ügyészséghez fordulhatna – jelentette ki Árus Zsolt. A megyei testület 

márciusi ülése után Árus, valamint Kovács Árpád András MPP-frakcióvezető 

sajtótájékoztatón ismertette álláspontját Borboly Csaba tanácselnök „ámokfutásával” 

kapcsolatosan. 

 

„Asszimilációs veszély fenyeget” 
2012. március 20. – Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ Eckstein-Kovács Péterrel készített interjút, amelyben a volt államfői tanácsos 

kifejti: „nem hiszem, hogy olyan hangulat lenne, amelyben az emberek félnének bevallani, 

hogy magyarok. Inkább a közösségi életre gondolok, annak a minőségére. A magyar ház 

intézményrendszerére, amelynek keretében alkalmat, eseményeket kell teremteni, hogy az 

emberek találkozzanak, használják az anyanyelvüket, párválasztáskor például alkalmuk 

legyen megtalálni a megfelelő partnert saját közösségünkön belül. Én ilyesmikre gondolok, 

és meg is kell tennünk ezt, hogyha azt akarjuk, hogy jelen legyünk nemcsak Észak-

Erdélyben, hanem Dél-Erdélyben is”. 

 

Esterházy-emlékplakettel tüntették ki Dolník Erzsébetet és a Selye János 
Gimnáziumot 
2012. március 19. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság vasárnap Esterházy 

Emlékplakettet adományozott Dolník Erzsébetnek és a Selye János Gimnáziumnak. 

 

Az Európai Unió válaszút elé érkezett 
2012. március 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Martonyi János külügyminiszter Magyarország külpolitikai céljait ismertető előadást 

tartott hétfő este a Közép-európai Egyetemen. A szlovákiai választásokkal, illetve a 

szlovákiai magyarságot képviselő pártok megosztottságával kapcsolatban kijelentette, 

hogy a két párt együttes fellépését kívánatosabbnak tartotta volna. Martonyi kiemelte, 

Magyarország baráti és jó együttműködésre törekszik a választások utáni Szlovákiával. 

 

Esterházy-koszorúzás Kassán 
2012. március 19. – Balassa Zoltán – Felvidék Ma 

Március 18-án a Csáky-Dessewffy-palota udvarán a kassai magyarság megkoszorúzta 

Esterházy János mellszobrát. Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul beszédében 

hangsúlyozta, Esterházy a tavalyi év folyamán annyi szidalmat és dicséretet kapott, mint 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/gyergyoi-mpp-sek-borboly-csaba-aamokfutasarola
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2208&cikk=148165
http://www.hirek.sk/belfold/20120319123619/Esterhazy-emlekplakettel-tuntettek-ki-Dolnik-Erzsebetet-es-a-Selye-Janos-Gimnaziumot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120319123619/Esterhazy-emlekplakettel-tuntettek-ki-Dolnik-Erzsebetet-es-a-Selye-Janos-Gimnaziumot.html
http://mno.hu/belfold/az-europai-unio-valaszut-ele-erkezett-1061398
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/33051-esterhazy-koszoruzas-kassan
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soha azelőtt. Tevékenységével síkra szállt az európai értékekért és az emberek közötti 

toleranciáért. 

 

Jócskán akad különbség a két tábor között 
2012. március 20. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Fiatalabb, iskolázottabb választótábor jellemzi a Hidat – derül ki a Focus exit polljából. A 

Hídra szavazók 24,3%-a diplomás, 44,4%-ának pedig az érettségi a legmagasabb iskolai 

végzettsége. Az MKP-ra voksolók 45,9%-a ugyanakkor alapfokú végzettségű, 40,9% a 

középiskolai és csak 13,2% a felsőfokú végzettségűek aránya. A Bugárékra szavazók 35,7%-

a tartozik a 18–39 év közötti korosztályba, a 40–59 év közöttibe pedig 46%. Az MKP-nál 

ugyanez az arány 33, illetve 41,1%. 

 

Status quo újratöltve 
2012. március 20. – Tokár Géza – Új Szó 

 „Robert Fico a kisebbségi jogok érinthetetlenségéről szóló kijelentésében az a legszebb, 

hogy a jövőbeni kormányfő két olyan intézkedést helyezett rögtön kilátásba, amelyek a 

tágabb értelemben vett status quót azonnal fel is rúgják. A kisebbségügyi miniszterelnök-

helyettes posztjának megszüntetése szimbolikusan helyezi alacsonyabb szintre az etnikai 

problémát, míg a kettős állampolgárság módosítása gyakorlatilag is a szlovákiai magyarok 

elleni diszkriminatív intézkedés: hiszen célzottan a magyarországi lakhely nélküli 

felvidékiek számára lehetetleníti el a magyar állampolgárság felvételét.” 

 

Óbecse: Megrongálták a Petőfi-szobrot 
2012. március 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Óbecsén megrongálták a mindössze néhány napja felavatott Petőfi-bronzszobrot. A 

műalkotás a költő nevét viselő iskola és kultúrkör között helyezkedik el, Vajdaságban az 

egyetlen teljes alakú, a városban pedig évek óta az egyetlen magyar vonatkozású szobor. 

 

A Jobbik az MRM támogatására kéri a vajdasági magyarokat 
2012. március 19. – Vajdaság Ma, MTI 

A Jobbik a Magyar Remény Mozgalom (MRM) támogatására kéri a vajdasági magyarokat 

a májusi szerbiai parlamenti és helyhatósági választásokon - jelentette be Vona Gábor 

pártelnök, miután Budapesten tárgyalt László Bálint MRM-elnökkel. Vona szerint az 

MRM ugyanazt a küzdelmet folytatja, mint a Jobbik, és célja is ugyanaz: egy új magyar 

jövő alapjainak lefektetése. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13183/Obecse-Megrongaltak-a-Petofi-szobrot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13181/A-Jobbik-az-MRM-tamogatasara-keri-a-vajdasagi-magyarokat.html
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VMDP: Szembeszállunk a bizánci dölyffel 
2012. március 19. – Csorba Béla – Vajdaság Ma 

„A VMSZ Vajdaság-szerte az eddigi, hegemóniáján alapuló kisebbségi pártrendszert, 

amelyben működnek ugyan ellenzéki magyar pártok, de a magyar sajtó gyakorlatilag teljes 

egészének egypárti (VMSZ-es) ellenőrzése folytán sohasem kerülhettek és kerülhetnek 

tényleges versenyhelyzetbe, most nyíltan is megkísérli egypártrendszerűvé tenni” – írja a 

VMDP temerini szervezetének elnöke. 

 

Szabad és tárgyilagos sajtót! 
2012. március 19. – Jergic Julianna – Vajdaság Ma 

Fischer Jenő, a Magyar Szó újságírója kapta idén a Napleány-díjat. Az elismerést március 

15-én, a magyar sajtó napján nyújtották át. Ebből az alkalomból készített a rövid 

beszélgetést a kitüntetettel a Vajdaság Ma. 

 

A titokzatos honlap 
2012. március 20. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Egy ismeretlen hátterű és eredetű honlapon fizetett választási megfigyelőket keresnek. Az 

érdeklődőknek a jelentkezési ív kitöltésekor az összes személyes adatukat fel kell 

tüntetniük. A honlapon Oláh Róbert, a Magyar Remény Mozgalom ügyvezető alelnökének 

mobiltelefonszámát tüntették fel. A párt igazgatója cáfolja, hogy bármi közük lenne a 

szóban forgó internetes oldalhoz. 

 

Nem csatlakoznak a kisebbségi koalícióhoz 
2012. március 19. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt vezetősége szombaton úgy döntött, hogy a párt nem 

csatlakozik a Mindannyian együtt kisebbségi koalícióhoz, mondta el Ágoston András, a 

VMDP elnöke. 

 

MNT és az önkormányzatok 
2012. március 19. – Pannon RTV 

Még mindig nem jutott közös nevezőre a Magyar Nemzeti Tanács és a szabadkai, újvidéki, 

valamint a nagybecskereki önkormányzat a kiemelt jelentőségű kulturális intézmények 

társalapítói jogainak átruházásáról. 

 

Idén is ösztöndíj a magyar egyetemistáknak 
2012. március 19. – Pannon RTV 

Egyre kevesebb pénzből kell megélni a szerbiai családoknak. A nehéz gazdasági helyzetben 

kívánja megkönnyíteni a továbbtanulást a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíja, a 

demonstrátorok pedig könnyebbé teszik a beilleszkedést és a vizsgákra való felkészülést - 

nyilatkozták az MNT ösztöndíjasai. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13179/VMDP-Szembeszallunk-a-bizanci-dolyffel.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4819/Szabad-es-targyilagos-sajtot.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-20_A_titokzatos_honlap.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-19_Nem_csatlakoznak_a_kisebbsegi_koaliciohoz.xhtml
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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Könyvcsomag Martonosra 
2012. március 19. – Pannon RTV 

A magyarkanizsai Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola martonosi tagintézményébe 

megérkezett az a tízezer kötetes könyvszállítmány, amelyet a Hungarica Alapítvány 

jóvoltából és Tajvan budapesti Nagykövetsége támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács 

biztosít Vajdaság magyar nyelven oktató általános- és középiskoláinak. 

 

Idegengyűlölet a háznál 
2012. március 19. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

A többségi nacionalizmus brutális megnyilvánulása sokáig beszédtéma az adott 

közösségben. Elég, ha a felvidéki Malina Hedvig mindmáig lezáratlan ügyére gondolunk, 

amelyik határoktól függetlenül foglalkoztatja a magyar közvélemény egészét. 

Megszokhattuk, hogy mifelénk a magyarellenesség Petőfi Sándor szobrainak 

meggyalázásában, a Vereckei-hágón álló honfoglalási emlékjel felgyújtásában, emléktáblák 

összetörésében, esetleg gyűlölettől fröcsögő tiltakozó megmozdulásokban ölt testet – írja a 

Kárpáti Igaz Szó publicistája. 

 

Janukovics Kárpátaljáról 
2012. március 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Viktor Janukovics államfő szorgalmazta, törvényi szinten rendezzék a nyelvkérdést, ezen 

belül az orosz nyelv státuszát Ukrajnában. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

megőrizzük az országban élő népek kulturális örökségét” – tette hozzá. 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8692
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8680
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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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