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Külügyminiszter: szó sem lehet semmiféle autonómiáról 
2012. március 21. – Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Cristian Diaconescu, a román külügyi tárca vezetője a Digi24 hírtelevízió egyik kedd esti 

műsorában úgy fogalmazott: az autonómia egyetlen, közvetlen vagy közvetett formája sem 

merülhet fel a kétoldalú román-magyar kapcsolatokban. Hozzátette, hogy magyar 

kollégája soha nem használta az autonómia kifejezést a román-magyar államközi 

kapcsolatokban. 

 

Berényi József: Az egész jobboldal veszített 
2012. március 21. - Felvidék Ma 

Berényi József az Új Szó stúdiójában nyilatkozott a szlovákiai választásokról. Az MKP 

programja jó volt, azonban kevés volt a rendelkezésre álló idő, hogy az új embereket 

megismerjék a választók. Ezt bizonyítja az is, hogy a hosszabb ideje a politikában szereplő 

emberek több szavazatot kaptak. Folyt a párt ellen lejárató kampány is, hogy a párt 

nacionalista, extrémista és konfrontáció kereső. A továbbiakról úgy nyilatkozott, hogy 

folytatni kell a párt megújulását, valamint bízik abban, hogy a szlovákiai jobboldali pártok 

rádöbbenek, hogy az MKP kimaradása hátrányosan érinti az ő tevékenységüket is. 

 

A fekete márciusra emlékeztek a Terror Házában 
2012. március 21. – Krónika, Szabadság, transindex.ro 

A magyarországi XX. Század Intézet és a Román Kulturális Intézet által Fekete Március – 

Marosvásárhely, 1990-2012 – Akkor és ma címmel szervezett, a budapesti Terror Háza 

Múzeumban tartott keddi kerekasztal-beszélgetésen Schmidt Mária történész azt mondta, 

ma is fontos beszélni arról, hogy 22 éve mi történt Marosvásárhelyen, mert csak így lehet 

elérni, hogy ne távolodjanak el egymásról a magyarok és a románok, hanem közösen 

dolgozzanak a jövőn. 

 

Több MPP-s tanácsos indulna RMDSZ-színekben Háromszéken 
2012. március 21. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke elmondta, az utóbbi időben 

20–25 MPP-s helyi tanácsos jelezte, hogy az idei választásokon a Szövetség színeiben 

kíván indulni.  

 

Számonkéréstől fél a MOGYE vezetősége? 
2012. március 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem jelenlegi vezetősége a 

számonkéréstől fél, mivel rengeteg pénznek máshol lett volna a helye, mint amire 

költötték, ezért manipulálják, butítják a diákságot – jelentette ki orvosprofesszori 

minőségében dr. Benedek István. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61771
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/33096-berenyi-jozsef-az-egesz-jobboldal-veszitett-
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61775
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tobb-mpp-s-tanacsos-indulna-rmdsz-szinekben-haromszeken
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szamonkerestol-fel-a-mogye-vezetosege
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A MOGYE rektora szerint a magyar oktatók magyarnyelv-tanulásra 
kényszerítik a román diákokat 
2012. március 21. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Constantin Copotoiu, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

leköszönő rektora azt nyilatkozta, az egyetemen tanuló néhány román diák panaszt 

nyújtott be a vezetőségnek, mely szerint bizonyos magyar anyanyelvű tanárok azt mondták 

nekik, hogy tanuljanak meg magyarul, ha sikeresen szeretnének államvizsgázni. 

 

„Román osztályokat a Bolyaiba, román vonalat a Sapientiára!“ 
2012. március 21. – Erdély Ma 

A Vatra Românească román nyelvű oktatás bevezetését szorgalmazza a Bolyai 

középiskolában és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A szervezet elnöke, 

Florin Oproiescu keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: cserében azért, hogy az Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen létrehozzák a magyar karokat, újra helyet kellene biztosítani a 

román nyelvű oktatásnak a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, mint 2000 előtt, „mert a 

jóérzés ezt kívánja“ – mondta Florin Oproiescu. 

 

Végéhez közeledik a Mikó-per 
2012. március 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Csak a védelem tanúi jelentek meg tegnap a buzăui bíróságon annak a bűnvádi pernek a 

tárgyalásán, amelyet a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának megkérdőjelezésére 

indított az országos korupcióellenes ügyészség az egykori tanári lakásokat megvásároló 

bérlők feljelentése nyomán. 

 

Benedek István: minősíthetetlen, ami az orvosin történik 
2012. március 21. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

Minősíthetetlennek nevezte dr. Benedek István professzor azt, ami jelenleg az orvosi 

egyetemen folyik. Véleménye szerint a diákokat manipulálják, s oda jutottunk, hogy a 

román diákok a magyar diákok törvényes jogai ellen küzdenek. 

 

Guruianu polgármester lenne Sepsiszentgyörgyön 
2012. március 21. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A Nemzeti Liberális Párt Kovászna megyei elnöke, Marius Obreja pályázza meg a 

Kovászna megyei tanács elnöki tisztségét a júniusi helyhatósági választásokon. Mădălin 

Guruianu sepsiszentgyörgyi helyi tanácsos pedig polgármesterjelöltként indul. A Kovászna 

megyei liberálisok a helyhatósági választásokon nem közösködnek a Szociáldemokrata 

Párttal, a települések nagy részén külön jelöltlistát állítanak, mert úgy vélik több 

szavazatot tudnak így összesíteniük. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28661
http://itthon.transindex.ro/?hir=28661
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113847&cim=roman_osztalyokat_a_bolyaiba_roman_vonalat_a_sapientiara_%E2%80%9C
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113854&cim=vegehez_kozeledik_a_miko_per
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=113877&cim=benedek_istvan_minosithetetlen_ami_az_orvosin_tortenik
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/guruianu-polgarmester-lenne-sepsiszentgyorgyon
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Három magyar jelölt Szatmáron? 
2012. március 22. – Krónika 

Sem magyar, sem román részről nem várható összefogás Szatmár megyében. Az RMDSZ 

Ilyés Gyulát, az MPP Zazula Bélát indítja a polgármesteri székért, s hamarosan az EMNP is 

megnevezi jelöltjét. Eközben a románok körében is szóba került: egy közös jelölt 

indításával nagyobb esélyük lenne megakadályozni Ilyést az újrázásban, de míg az USL azt 

várja, hogy a PDL támogassa a jelöltjét, a kormánypártiak erről hallani sem akarnak. 

 

„Segítünk a MOGYE-nek” 
2012. március 22. – Krónika 

Amennyiben a kormány valóra váltja ígéretét, és létrehozza a magyar kart a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, a magyar egyetemek készen állnak, 

hogy részt vállaljanak az orvosképzésben – nyilatkozta a Krónikának adott interjújában 

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi karának dékánja. 

 

Florea asztalhoz ültetné a pedagógusokat 
2012. március 22. – Krónika 

Levélben fordult Mihai-Răzvan Ungureanu miniszterelnökhöz Dorin Florea, 

Marosvásárhely polgármestere, melyben a MOGYE körüli botrány megakadályozását kéri. 

Az elöljáró tegnapi sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, soha nem hitte volna, hogy  a 

politikum ilyen mértékben bele tud szólni az egyetem belügyeibe. 

 

Aláírásgyűjtés a Hír Tv-ért 
2012. március 22. – Krónika 

Aláírásgyűjtést kezdeményez a Magyar Polgári Párt (MPP) annak érdekében, hogy a Hír 

Tv visszakerüljön az RDS&RCS digitális és kábeltelevíziós társaság programkínálatába. 

Kulcsár Terza József, a párt Kovászna megyei elnöke tegnap sajtótájékoztatón elmondta, 

hogy sokan keresték meg őket, hiányolva a magyarországi hírcsatornát. 

 

Borbély László: ez a koalíció működőképes  
2012. március 22. – Új Magyar Szó 

Nem mondott le az RMDSZ arról, hogy koalíciós szerződésben rögzítsék a kormányzó 

alakulatok legfontosabb teendőit, ám most a MOGYE ügye jelentette a prioritást  – 

nyilatkozta az ÚMSZ-nek adott interjúban Borbély László politikai alelnök. 

 

„Őrségváltás” az MTI-nél 
2012. március 22. – Új Magyar Szó  

Megerősítette a romániai tudósítói csapatát az MTI. A rekordideig – nyolc évig – 

Bukarestben szolgálatot teljesítő Garzó Ferencet a Duna TV eddigi marosvásárhelyi 

tudósítója, Baranyi László váltotta fel a fővárosban. 
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Nemzetállam-vita 
2012. március 22. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

Az új román alkotmány tervezete is nemzetállamként határozza meg Romániát – dőlt el a 

képviselőház jogi szakbizottságának ülésén. A képviselők az alaptörvény módosításáról 

tárgyaltak, ám a vitán nem vettek részt a testület RMDSZ-es és ellenzéki tagjai. 

 

Farkasszemet néz egymással Frunda és Vass Levente  
2012. március 22. – Antal Erika – Új Magyar Szó 

Frunda György Maros megyei RMDSZ-es szenátor és Vass Levente marosvásárhelyi 

polgármesterjelölt között régóta lappangó nézeteltérés került felszínre a napokban a helyi 

médiában. A Gaga Rádiónak adott interjújában a szenátor Gigi Becali üzletemberhez, a 

Steaua labdarúgóklub botrányairól híres tulajdonosához hasonlította Vass Leventét. 

 

Kampány minden 
2012. március 22. – Ágoston Hugó – Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó az ÚMSZ vezércikkében megjegyzi: „Bukarestben járt ugye Martonyi János 

külügyminiszter, a kiváló diplomata, a magyar kormány leghitelesebb tagjainak 

egyike[…]Kelemen Hunor szövetségi elnökkel áttekintették a MOGYE helyzetét is, hátha 

jön egy kis támogatás. Paradigmatikus volt, amit Martonyi János a magyarság parlamenti 

jelenlétének fontosságáról mondott, hozzátéve: „Ebbe az ember természetesen kívülről 

nem tud és nem is akar beleszólni.” Mivel biztosak vagyunk a külügyminiszter úr őszinte jó 

szándékaiban, és fel sem merjük tételezni, hogy az immár egész Európában ismert magyar 

politikai kettős beszédről van szó, csendesen megjegyezzük: már beleszóltak, s félő, hogy a 

baj megtörtént!”. 

 

Gašparovič: várfelújításra kellene fordítani az első képviselői fizetést  
2012. március 21. - bumm.sk 

Ivan Gašparovič államfő szerint az új parlament képviselői lemondhatnának első 

fizetésükről, és a krasznahorkai vár felújítására szánhatnák azt. Ezt a március 10-én 

kigyulladt vár udvarán jelentette ki szerdán.„Kétszer adtam vissza a parlamentnek a 

képviselők béréről szóló törvényt, mert nem értettem egyet azzal, hogy rögtön a 

választások után, még az alakuló ülés és képviselői esküjük letétele előtt fizetést kapjanak, 

holott még nem tettek semmit” – mondta Gašparovič, aki szerint egy ilyen felajánlás jó 

cselekedet lenne.  

 

Brüsszelben is megemlékeztek Esterházy Jánosról 
2012. március 21. - Felvidék Ma 

 Az elmúlt napokban számos országban emlékeztek meg Esterházy János halálának 55. 

évfordulójáról. Brüsszelben március 20-án Bauer Edit és Mészáros Alajos, az MKP európai 
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parlamenti képviselői szerveztek Esterházy emlékestet a felvidéki politikus tiszteletére a 

Balassi Intézetben. 

 

Forradalmi utórezgések 
2012. március 22. - Gulyás Zsuzsanna - Új Szó 

A párkányi március 15-i Csemadok által szervezett megemlékezésről ír az Új Szó, ahol a 

Híd-Most képviselőit nem látták szívesen. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás elnöke 

szerint az 1848-as forradalomra való megemlékezést nem kellene beárnyékolnia az 

aktuálpolitikának. Himmler György a szervezet elnöke kijelentette, hogy elkerüljék a 

hasonló helyzeteket a jövőben a párkányi kopjafánál fognak koszorúzni. 

 

Helyben is átadhatók a kérelmek  
2012. március 22. - Magyar Szó 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul pályázatot a 

nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, továbbá a felsőoktatásban 

tanulóknak hallgatói támogatás igénylésére a 2011/2012-es tanévre. A cikk a továbbiakban 

részletesen közli, hogy hol és mikor veszik át a kérelmeket. 

 

Az SZRP, az SZHP, az SZDP és a Vajdasági Fordulat is átadták listáikat  
2012. március 22. - Magyar Szó 

A Liberális Demokrata Párt körül tömörülő Čedomir Jovanović – Vajdasági Fordulat 

elnevezésű koalíció, a Szerb Radikális Párt, a Szerbiai Demokrata Párt, valamint a Szerb 

Haladó Párt vezette koalíció tegnap átadták választási listáikat a Tartományi Választási 

Bizottságnak. Amennyiben nem állapít meg hiányosságokat, a bizottságnak 24 óra áll a 

rendelkezésére, hogy elfogadja a listákat. A Tartományi Választási Bizottság eddig 

elfogadta a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szerbiai Egyesült 

Régiók listáit. 

 

Helységnévtábla-avatás Badalóban 
2012. március 22. - karpatinfo.net 

Idén március 15-én kettős ünnep volt Badalóban, hiszen az istentisztelettel egybekötött 

hagyományos 1848-as megemlékezést követően a KMKSZ-től kapott címerrel ellátott 

falunévtábla felavatására került sor.  

 

A KMKSZ középszintű szervezeteinek közgyűlései 
2012. március 22. - karpatinfo.net 

Az alapszervezeti közgyűlések befejeztével három régióban is megtartották a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség középszintű szervezeteinek közgyűléseit. Az elmúlt hét végén 
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http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/03/22/helysegnevtabla-avatas-badaloban
http://karpatinfo.net/ukrajna/2012/03/22/kmksz-kozepszintu-szervezeteinek-kozgyulesei
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Nagydobronyban az ungvári, Munkácson a munkácsi, Gyertyánligeten pedig a felső-Tisza-

vidéki szervezet küldöttgyűlése zajlott le. A regionális elnökök beszámoltak az elmúlt év 

során végzett munkáról, az alapszervezetek küldöttei pedig értékelték és minősítették a 

szervezet tevékenységét. Mindhárom helyszínen jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ 

elnöke. 

 

„Magyarnak maradni másokkal együtt, mások mellett...” 
2012. március 20. - Népújság 

A muravidéki és lendvai magyarság március 15-én a Kossuth- és a Széchenyi-emléktáblák 

előtti téren, majd a lendvai színházban ünnepelt. Az ünnepségen részt vett Navracsics 

Tibor és Radovan Žerjav, magyar és szlovén miniszterelnök-helyettesek, valamint Horváth 

Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke is. Az elhangzott beszédek a magyarság 

megmaradásának hangsúlyozása mellett kitértek arra is, hogy a jelenlegi szűkös keretek 

között még fontosabb, hogy racionálisan kerüljenek felhasználásra az államtól és az 

anyaországtól kapott támogatások. 

 

„Hathatósabb támogatásra lesz szükségünk” 
2012. március 20. - Tomka Tibor - Népújság 

A Dobronak községben megtartott március 15-i ünnepségen Cár Anna tartott ünnepi 

beszédet, akit Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. Kifejtette, hogy a 

megmaradáshoz hathatósabb támogatásra lesz szükség az állam és az anyaország részéről 

is. Kiemelte, hogy a magyar értékeket el kell fogadtatni a többségi nemzettel is, hiszen ez a 

régió igazi arculatának megnyilvánulása. 

 

Ülésezett a kisebbségi önkormányzat 
2012. március 21. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Megtartotta első ülését a a Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata annak 

ellenére, hogy bejegyzése még nem történt meg. Szükséges volt már az ülést megtartani, 

hiszen több kérdésre is választ kellett találniuk. Az egyik, hogy a testületnek betekintése 

kell, hogy legyen a járási tanács döntéseibe, még mindig nem írták ki a településen a 

betöltetlen polgármesteri tisztségre a választást.  
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3936:magyarnak-maradni-masokkal-egyuett-masok-mellett&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3937:hathatosabb-tamogatasra-lesz-szuekseguenk&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3076-uelesezett-a-kisebbsegi-oenkormanyzat
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