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Martonyi: Magyarország stratégiai szövetségesének tekinti Romániát 
2012. március 20. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Magyarország stratégiai szövetségesének tekinti Romániát – mondta Martonyi János 

külügyminiszter kedden Bukarestben, miután román kollégájával, Cristian Diaconescuval 

folytatott megbeszélést. „Sokan érezzük úgy, hogy a magyar-román kapcsolatok talán a két 

modern állam fennállása óta soha nem voltak olyan jók, mint most” – fogalmazott a 

magyar diplomácia vezetője. 

 

Martonyi: Magyarország nem szól bele az erdélyi pártok versenyébe 
2012. március 20. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Magyarország nem szól bele az erdélyi magyar pártok választási versenyébe – jelentette ki 

Martonyi János kedden Bukarestben, miután találkozott Kelemen Hunorral, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével. 

 

A szavazó magyarok 44%-a az MKP-ra, 41%-ra a Hídra voksolt 
2012. március 20. – Mózes Szabolcs – Új Szó Online 

A Focus ügynökség által készített választási exit poll adataiból többek között azt is ki lehet 

olvasni, hogyan oszlottak meg a magyarok szavazatai. A felmérés szerint a magukat 

magyar nemzetiségűnek valló szavazók 44,1%-a az MKP-ra, míg 41,1%-a a Hídra voksolt. A 

reprezentatív mintában 9,3%-nyi magyar választó volt. 

 

Csökkent a magyarok száma a tavalyi népszámlálás szerint Csehországban is 
2012. március 20. – MTI, Új Szó Online, Felvidék Ma, Kárpátalja Ma 

Jelentősen csökkent a csehországi magyarok száma az elmúlt évtizedben. A tavalyi, 2011 

májusi népszámláláskor országosan 9049 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 

míg 2001-ben még 14 672 személy. Tíz év alatt a csehországi magyarok száma tehát 5623 

fővel csökkent. Az előző évtizedben - 1991 és 2001 között - 19 932-ről 14 672-re esett vissza 

a magyarok száma. 

 

Németh Zsolt: van az uniónak kisebbségvédelmi politikája? 
2012. március 20. – MTI, hirek.sk 

Németh Zsolt külügyi államtitkára szerint az Európai Uniónak a polgárok Európájának 

kell lennie, de ez csak akkor lehetséges, ha a nemzeti kisebbségek és az ezekhez 

közösségekhez tartozó polgárok egyenlőségére kellő figyelmet fordítanak. Németh Zsolt 

szerint nincs egyértelmű válasz arra a kérdésre, hogy van-e az uniónak kisebbségvédelmi 

politikája. Megjegyezte, tény, hogy az unió ezen a területen „többet tesz és többet is mond 

a semminél, de jóval kevesebbet a szükségesnél és a kívánatosnál”. 

 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61730
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113749&cim=martonyi_magyarorszag_nem_szol_bele_az_erdelyi_partok_versenyebe
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/20/a-szavazo-magyarok-44-a-az-mkp-ra-41-ra-a-hidra-voksolt
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/03/20/csokkent-a-magyarok-szama-a-tavalyi-nepszamlalas-szerint-csehorszagban-is
http://www.hirek.sk/kulfold/20120320194921/Nemeth-Zsolt-van-az-unionak-kisebbsegvedelmi-politikaja.html
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Egyre több teret kapnak a határon túliak a közmédiumokban 
2012. március 20. – MTI, hirado.hu 

A határon túli magyarságnak szóló rétegmagazinok mellett a fő műsoridőben sugárzott 

hír- és háttérműsorok is foglalkoznak ügyeikkel - közölték a közmédiumok vezetői, akik a 

Kárpát-medencét és a diaszpórát érintően számoltak be a magyar nyelvű közszolgálati 

média helyzetéről az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának keddi ülésén. 

 

Beiktatták tisztségükbe a BBTE magyar rektorhelyetteseit 
2012. március 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

A magyar tagozat vezetőjének választott Soós Anna kedd reggel vette át a hivatalt és a 

teendőket Magyari Tivadar szociológus egyetemi docenstől. A BBTE szenátusa hétfőn 

délután erősítette meg a rektorhelyettesi tisztségben Soós Anna matematikus egyetemi 

docenst és Nagy László fizikusprofesszort. 

 

Ráduly Róbert ismét indul Csíkszeredáért 
2012. március 20. – transindex.ro 

A Transindexnek adott interjúban Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester arról beszélt, 

hogy „decemberben jutottam el magamban ahhoz az elhatározáshoz, hogy nem indulok 

újabb mandátumért. Azonban elég hamar meg kellett tapasztalnom azt, hogy sem az 

RMDSZ, sem a két alpolgármester-kolléga, sem az önkormányzat húzóemberei, sem a 

város, de még a családom sincs felkészülve arra, hogy visszalépjek.” 

 

Illegális matricázásba kezdett az RMDSZ 
2012. március 20. – Krónika, Új Magyar Szó 

Több mint tízezer matricán hirdeti eredményeit az RMDSZ, az öntapadókat a következő 

napokban ragasztják ki Erdély-szerte. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára kedden 

bejelentette: a szövetség által „országos, megyei és helyi szinten, a kormányban, a 

Parlamentben, az önkormányzatokban folyamatosan ér el kiemelkedő eredményeket” 

hirdető több mint tízezer matricát a következő napokban ragasztják ki erdélyi 

településeken. 

 

Egymás egyházi közösségeit támogatja a magyar és a román egyházügyi 
kormányzat 
2012. március 20. – transindex.ro, MTI, Szabadság 

Viszonossági alapon támogatja egymás egyházi közösségeit a magyar és a román 

egyházügyi kormányzat - mondta az MTI-nek Szászfalvi László, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil ügyekért felelős államtitkára, 

miután hétfőn román egyházi és kormányzati vezetőkkel találkozott Bukarestben. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/20/16/Egyre_tobb_teret_kapnak_a_hataron_tuliak_a.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61724
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16871
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61732
http://itthon.transindex.ro/?hir=28647
http://itthon.transindex.ro/?hir=28647
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Végre kikerülhettek a többnyelvű táblák Temesvár bejárataihoz 
2012. március 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Aki Temesvárra látogat a város közúti bejáratainál már a román nyelvű helységnévtábla 

mellett a város német, magyar és szerb elnevezését is olvashatja. Az RMDSZ több mint 10 

évvel ezelőtt kezdeményezte a nemzetiségére, sokszínűségére büszke város többnyelvű 

helységnévtábláinak elhelyezését. Akkor azonban a városi képviselőtestület leszavazta a 

javaslatot. 

 

Magyar Örökség-díj a Teleki Tékának 
2012. március 20. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Magyar Örökség-díjat kap március 24-én a Teleki Téka. A díj azoknak az intézményeknek, 

csoportoknak adható, amelyek/akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom 

erkölcsi, szellemi felemeléséhez. 

 

Székely szerint a nagyvárosi szórványközösségek támogatása prioritást kell 
élvezzen 
2012. március 20. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

„A tavalyi népszámlálás részeredményei bebizonyították azt, hogy amikor szórványról 

beszélünk, a gond elsősorban a nagyvárosok lakótelepein van, ugyanis Nagyvárad, 

Kolozsvár, Marosvásárhely lakótelepein több fiatal kerül nyelv- és identitásváltás 

küszöbére, mint ahányan a hagyományos, dél-erdélyi szórványközösségekben” – 

nyilatkozta Székely István, az RMDSZ főtitkárhelyettese kedden Budapesten az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete és az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete által szervezett 

konferencián. 

 

Visszaéltek az akadémikus nevével 
2012. március 20. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Díszvendégként és fővédnökként szerepelt Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke a 

székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által rendezett konferencia programfüzetében, a 

professzor azonban nem vett részt az eseményen. Az MPP szerint előre lehetett tudni, hogy 

az akadémikus nem fog eljönni, a nevével visszaéltek. 

 

Szélmalomharc a magyar iskolákért 
2012. március 21. – Krónika, Új Magyar Szó 

Az idén is szélmalomharcot vívnak a segesvári és dicsőszentmártoni kis magyar 

közösségek az oktatási törvény által szavatolt önálló magyar iskola létrehozása érdekében. 

Mindkét Maros megyei városban komoly ellenállást tanúsítanak a román nemzetiségű 

pedagógusok és az önkormányzati vezetők, ráadásul Dumitru Matei főtanfelügyelő is 

elutasítóan kezeli a kisebbségi iskolaügyet. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113673&cim=vegre_kikerulhettek_a_tobbnyelvu_tablak_temesvar_bejarataihoz_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyar-orokseg-dij-a-teleki-tekanak
http://itthon.transindex.ro/?hir=28656
http://itthon.transindex.ro/?hir=28656
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/balkani-modszerrela-fogott-melle-a-hivatal
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61767
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Matricásdi 
2012. március 21. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikkében Páva Adorján kifejti: „A 2012-es választások az erőviszonyok 

felmérésére szolgálnak, de még ezek előtt nagyon sok múlhat azon, hogy az RMDSZ 

mennyire hajlandó tárgyalópartnerként kezelni a most még jóval erőtlenebb ellenlábasait. 

Mindenesetre a szövetség által tegnap elhamarkodottan, törvénytelenül elindított 

matricaragasztási akció kétségbeesett önfényezésnek tűnik. A kapkodás pedig jó esetben 

annak tudható be, hogy az RMDSZ is érzi, vészesen terebélyesedik a támadható felülete”. 

 

Negyvenezer lej a magyar napokra 
2012. március 21. – Kiss Előd-Gergely – Krónika 

Negyvenezer lejjel támogatja a kolozsvári önkormányzat a Kolozsvári Magyar Napokat a 

Kincses Kolozsvár Alapítványon keresztül. Molnos Lajos RMDSZ-es tanácsos, a kulturális 

bizottság elnöke a Krónikának elmondta: a magyar civil szervezetek a kolozsvári 

magyarság számarányánál lényegesen többet kaptak a mintegy 1,9 millió lejes 

keretösszegből, több mint húsz százalékát a teljes keretnek, és ugyanez a helyzet a magyar 

történelmi egyházak esetében is. 

 

Újabb közvita a MOGYE-ról – A prefektus etnikai feszültségkeltésről beszél 
2012. március 20. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

A Frăţia Szakszervezeti Szövetség hirdetett tegnapra közvitát az orvosi egyetem ügyében. A 

Társadalmi Párbeszéd Bizottságnak a prefektúra gyűlésterme adott helyet. A teremben alig 

húsz személy jelent meg, a szakszervezetek képviselői, a dekoncentrált intézmények 

alárendeltségébe tartozó intézmények vezetői és újságírók voltak jelen. 

 

Továbbra sem kell a magyar nyelvű tábla 
2012. március 21. – Szabadság, Krónika 

Bár a Szamosfalváért Egyesületnek a városházával való együttműködési tervezetével 

egyidőben nyújtották be, az említettel ellentétben mégsem került a tegnapi városi 

tanácsülés napirendi pontjai közé a többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezéséről szóló, az 

RMDSZ által kezdeményezett határozattervezet – tudta meg a Szabadság Csoma Botond 

tanácsostól. Az RMDSZ már Sorin Apostu idejében is tárgyalt a kolozsvári emlékművek 

négynyelvű táblával való ellátásáról, amely a multikulturalitás gyakorlatba ültetését 

szorgalmazza – tette hozzá Csoma. 

 

Újráznának a tanácselnökök 
2012. március 21. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Mind a négy, RMDSZ-színekben mandátumot nyert megyei tanácselnök újrázna a június 

10-én sorra kerülő helyhatósági választásokon. A három székelyföldi megye elnöke után 

tegnap Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is bejelentette, újra jelölteti magát a 

tisztségre. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61769
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61735
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113760&cim=ujabb_kozvita_a_mogye_rol_a_prefektus_etnikai_feszultsegkeltesrol_beszel
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/71512
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Ha egyszer módosítják az állampolgársági törvényt... 
2012. március 20. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportál kommentárja az állampolgársági törvény tervezett módosítása 

kapcsán úgy véli, Robert Ficónak és pártjának, a Smernek érdeke a jogszabály „nesze 

semmi jellegű módosítása”, mert ezzel „anélkül demonstrálhatják „európaiságukat”, hogy 

bármilyen csorbát szenvedne vegytiszta szláv nacionalizmusuk és magyargyűlöletük”. 

 

Biztonságban vannak a krasznahorkai kiállítási tárgyak 
2012. március 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Befejeződött a kiállítási tárgyak elszállítása a március 10-i tűzvész következtében 

megrongálódott krasznahorkai várból. A kiállítási tárgyakat ideiglenesen a kassai műszaki 

múzeumban, illetve a Betléri-kastély múzeumában helyezték el. 

 

Öllös: a Hídra több oldalról is nyomás nehezedett  
2012. március 20. - bumm.sk 

Öllös Lászlót kereste meg a bumm.sk azzal, hogy miért nem jöhetett létre a Smer és a Híd 

koalíciója. A Smernek nem volt szüksége igazából senkire a kormányzáshoz ezért hiába 

akart volna a Híd koalíciót létrehozni velük. A parlament alelnöki posztja körül kialakult 

helyzetről elmondta, hogy a Híd már korábban bejelentette, hogy nem pályázik a posztra 

ennek legfőbb oka az volt, hogy úgy vélték a Smer fenntarthatja a feszültséget az ellenzéki 

pártok között aaz alelnöki poszttal.  

 

Óbecse: iskolába szoktató foglalkozás 
2012. március 20. – Vajdaság Ma 

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában hétfőn iskolába szoktató foglalkozást 

tartottak a leendő elsősöknek. A kétnyelvű foglalkozáson részt vett az iskola új igazgatója, 

Szűcs Budai Engelbert, az elsősöket fogadó tanító nénik és a szülők. 

 

A VMDP magyarkanizsai tagozata szembehelyezkedett a pártvezetőséggel 
2012. március 20. – Vajdaság Ma 

A VMDP magyarkanizsai tagozata közleményben reagált a párt választmányának 47. 

ülésén hozott döntéseire. Elérkezettnek találta a VMDP szűk tartományi vezetősége, hogy 

leszámoljon a párton belüli másként gondolkodó magyarkanizsaiak csoportjával, 

ugyanakkor elrettentő példaként lebegtesse esetleges más helyi szervezetek előtt, 

olvasható a közleményben, amelyben a saját szempontjukból választ adnak arra, hogy 

szerintük mi a probléma lényege. 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/33066-ha-egyszer-modositjak-az-allampolgarsagi-torvenyt
http://www.hirek.sk/belfold/20120320153052/Biztonsagban-vannak-a-krasznahorkai-kiallitasi-targyak.html
http://www.bumm.sk/66553/ollos-a-hidra-tobb-oldalrol-is-nyomas-nehezedett.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13186/Obecse-iskolaba-szoktato-foglalkozas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13184/A-VMDP-magyarkanizsai-tagozata-szembehelyezkedett-a-partvezetoseggel.html
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Korszerűbbé váltak a választások 
2012. március 22. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A május 6-i köztársasági parlamenti választások már egységes elektronikus választói 

névjegyzék alapján fognak lezajlani. Azok a polgárok, akik a választások napján nem 

tartózkodnak lakhelyükön, tartózkodási helyükön is voksolhatnak. A téma kapcsán Marko 

Blagojević, a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) végrehajtó 

igazgatója nyilatkozott a Magyar Szónak. 

 

Kiállás a VMSZ mellett 
2012. március 21. – Magyar Szó 

Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke elmondta, hogy minden 

magyarlakta településen folyik a támogatói aláírások gyűjtése, több helyütt csak most 

kezdődik el. 

 

Mindenki élhet a lehetőséggel 
2012. március 21. – Magyar Szó 

Hogy a szabadkai magyar főkonzulátus kihelyezett ügyfélfogadása iránt megvan a kellő 

érdeklődés, azt a tegnap Nagybecskereken megtartott fogadónap is bizonyítja, amikor is 

103 visszahonosítási kérelmet vettek át, kétszer többet, mint az első ilyen alkalomkor, 

január 31-én. A szabadkai főkonzulátus munkatársai mellett a gördülékenyebb 

ügyfélfogadáshoz hozzájárult CMH irodája is. 

 

Nem történt rongálás 
2012. március 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn arról szóltak a hírek, hogy a március 15-én az óbecsei Petőfi-szobrot ismeretlen 

tettesek megrongálták. Az eset kapcsán Knézi Péter polgármester állt a sajtó elé, aki 

elmondta: közelebbről szemlélve nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy megsérült-e 

a szobor, vagy az öntési technológia okozhatta az elszíneződést, ezért ennek a 

megállapítására szakértői véleményt kér. A délután folyamán az öntőmester is a helyszínre 

érkezett, aki megállapította, hogy az elszíneződés normális oxidációs folyamat eredménye. 

 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk országszerte 
2012. március 20. – Új Magyar Képes Újság 

Március 15-e a legszebb nemzeti ünnepünk, ezen a napon a horvátországi magyarok is sok 

helyen alkalmi műsorokkal, ünnepi összejövetelekkel emlékeztek meg a forradalmi 

eseményekről, illetve az azokat követő szabadságharcról. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-03-21_Korszerubbe_valtak_a_valasztasok.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-21_Kiallas_a_VMSZ_mellett.xhtml
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-03-21_Mindenki_elhet_a_lehetoseggel.xhtml
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-03-21_Nem_tortent_rongalas.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3069-az-184849-es-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztuenk-orszagszerte
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Jótékonysági estet tartottak Bécsben 
2012. március 20. – Volksgruppen 

Jótékonysági estet rendezett az Osztrák-Magyar Baráti Társaság és a bécsi magyar 

nagykövetség erdélyi magyar gyermekek számára. A belépődíjakból és más adományokból 

összegyűlt bevételeket Ildikó Raimondi aradi születésű operaénekesnő kezdeményezésére 

Arad környéki magyar gyermekek támogatására fordítják. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/162666/
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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.hmdk.hr/
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