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Emberi jogi szervezetek is megtartanák Chmel hivatalát 
2012. március 22. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Emberi jogi szervezetek képviselői folyamodtak Robert Fico jövőbeni kormányfőhöz azzal 

a kéréssel, hogy ne szüntesse meg az emberi jogokért és kisebbségekért felelős 

kormányalelnöki posztot. Az aktivisták szerint az előző húsz évben Szlovákiát sikerült a 

fejlett demokratikus államokhoz felzárkóztatni az üzletközpontok és adminisztratív 

épületek kinézetének tekintetében, viszont „egymás kölcsönös tiszteletben tartásának” 

kérdésében jelentősen elmaradt az ország. 

 

Öt év alatt egy falunyi ember települt át Kárpátaljáról Magyarországra 
2012. március 22. – Varga Béla – MTI 

A megyei migrációs szolgálat adatai szerint Kárpátaljáról Magyarország irányába volt a 

legerősebb a kivándorlás az utóbbi öt évben. Öt év alatt egy kisebb falu lakossága, 816 fő – 

az összes kivándorló egyharmada – települt át az ukrajnai megyéből Magyarországra. 

 

Írásos figyelmeztetést kapott Brassai Attila professzor, a MOGYE tanára 
2012. március 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Írásos figyelmeztetésben részesítette Brassai Attila professzort, az orvosi fakultás 

gyógyszertan tanszékének a vezetőjét a MOGYE rektora az egyetem etikai bizottsága által 

lefolytatott vizsgálat alapján. 

 

Hárman egy tucat ellen 
2012. március 22. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Több politikus sérelmezi, hogy a politikum beavatkozik a MOGYE belső ügyeibe, ezáltal 

megsértve az intézmény autonómiáját. A csütörtök délben szervezett közvitán, amelynek 

témája a magyar karok létrehozásáról szóló kormányhatározat volt, felszólaltak az 

intézmény egykori vezetői, más egyetemek rektorai, illetve az ellenzéki pártok politikusai – 

Alexandru Petru Frătean (PSD), Ciprian Dobre (PNL). A felszólalók közül mindössze 

hárman voltak magyar nemzetiségűek, és csak ők támogatták a kar létrehozását. 

 

Dorin Florea is hozzászól a MOGYE helyzetéhez 
2012. március 22. – Erdély Ma 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere nyílt levelet küldött Leonard Azamfireinek, a 

MOGYE új rektorának. A városfő levelében azt üzeni az egyetem vezetőjének, hogy teljes 

mértékben támogatja az egyetem autonómiáját, a kommunikációt és a jó viszonyokat, 

ugyanakkor kifejezte elégedetlenségét is azzal szemben, hogy a MOGYE életét 

kormányrendelettel próbálják irányítani. 
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Marosvásárhely: összeférhetetlenséggel vádolja egymást Biró Zsolt és Szász 
Attila 
2012. március 22. – Krónika 

Kölcsönösen összeférhetetlenséggel vádolja egymást a Marosvásárhelyi Rádió két 

munkatársa, a Maros megyei tanács elnöki tisztségére pályázó Biró Zsolt, és az Országos 

Audiovizuális Tanácsból a rádió főszerkesztő-helyettesi tisztségébe került Szász Attila. 

 

Kulcsár-Terza: kampányfogás Tamás Sándor kijelentése az MPP-sek 
átigazolásáról 
2012. március 22. – transindex.ro 

Tamás Sándornak a mesemondás mindig is nagy erőssége volt, és most sem csinál egyebet 

– reagált a Transindex megkeresésére Kulcsár-Terza József, akit a Kovászna megyei 

tanácselnök azon kijelentésével kapcsolatban kérdeztek, miszerint az RMDSZ 25 olyan 

MPP-s önkormányzati képviselővel tárgyal, akik RMDSZ-listán indulnának a helyhatósági 

választásokon. 

 

Toró: holnap indul az Erdélyi Magyar Közszolgálati Szabadegyetem 
2012. március 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Krónika, Szabadság 

Pénteken nyitja meg kapuit az Erdélyi Magyar Közszolgálati Szabadegyetem, amelynek 

keretén belül az EMNP jelöltjeit és közösségszervező önkénteseit készítik fel a helyhatósági 

választásokra és az azt követő önkormányzati munkára – jelentette be Kolozsváron Toró T. 

Tibor. Az EMNP elnöke elmondta, az EMNT és a Bálványos Intézet közös vállalkozása 

több mint egy mozgalmi háttérintézmény, hisz a tervek szerint ősszel, vagy legkésőbb 2013 

elején mindazok előtt megnyitja kapuit, akik közéleti szerepvállalásra készülnek. 

 

Ilyés Gyula harmadszor is indul Szatmárnémetiért 
2012. március 22. – transindex.ro 

A két mandátumot letöltött polgármester nem a többi magyar párt jelöltjeitől tart: szerinte 

az USL az egyetlen, aki még labdába rúghat a polgármesteri székért folyó 

megmérettetésben. 

 

Dr. Soós Anna rektorhelyettes a BBTE önnálló magyar tanszékeiről 
2012. március 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, mint multikulturális oktatási 

intézményben az új tanügyi törvény előírásainak megfelelően megalakultak a magyar 

oktatás önálló és egyenrangú szervezeti egységei. Ezeket ismertette Soós Anna, az egyetem 

rektor-helyettese. 
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Biciklit ajándékoztak Borbély Lászlónak Csíkszeredában 
2012. március 22. – Erdély Ma 

Közel 100 millió euróra írt alá szerződéseket Borbély László Környezetvédelmi és Erdészeti 

miniszter szerdán Csíkszeredában, Hargita megye különböző településeinek 

polgármestereivel, önkormányzati vezetőkkel. Az Európai Uniós alapokból származó 

támogatás révén olyan technológiával dolgozhatnak majd a szakemberek, ami lehetővé 

teszi, hogy a térség ivóvizei az eddiginél is tisztábbak legyenek. 

 

Esély az együttműködésre – Magyar-magyar tárgyalások 
2012. március 22. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék  

Nem született egyelőre megállapodás a romániai magyar pártok között az önkormányzati 

választásokon való közös indulásról, március végéig még folytatják az egyeztetést – 

mondta el a Háromszék érdeklődésére Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. 

 

Grama: Kovászna megyében a PD-L az RMDSZ ölebe 
2012. március 22. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Kovászna megyében a Demokrata-Liberális Párt az RMDSZ ölebe, véli Horia Grama. A 

Szociáldemokrata Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy 

az utóbbi időben az RMDSZ helyi vezetői a román közösséghez való közeledésre utaló 

üzeneteket fogalmaztak meg. 

 

Diszkrimináló a kórház menedzseri vizsgája? 
2012. március 22. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal diszkriminatívnak minősítette azt a megyei tanács 

által támasztott feltételt, amely szerint a csíkszeredai kórház menedzseri vizsgájára 

jelentkezőknek ismerniük kell a magyar nyelvet. 

 

Magyar misét kértek a csángók 
2012. március 23. – Új Magyar Szó, Krónika 

A csángó tanács küldöttsége rendszeres magyar nyelvű misék engedélyezését kérte 

Románia apostoli nunciusától – közölték az MTI-vel a küldöttség tagjai a Vatikán 

bukaresti külképviseletén tett látogatás után. A Iaşi-i püspökséghez tartozó, moldvai 

csángó falvakban románul miséznek a katolikus papok, ez alól csak a magyarországi 

turisták számára rendezett alkalmi szertartások jelentenek kivételt. 

 

Jönnek a bakancsosok?  
2012. március 23. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint „a társadalomkutatóknak érdemes volna tanulmányozni: mivel 

magyarázható, hogy a Partium északi részében, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyében, 

ahol összesen negyedmillió magyar él, hosszú évek óta nem voltak többségi-kisebbségi 

konfliktusok, jószerével még kisebb koccanások sem?”. A szerző szerint azért, „mert talán 
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jobban megtanultuk, hogy az egymás mellett élésnek és az egymásrautaltságnak nincs 

alternatívája, s jobban betartjuk azt az íratlan szabályt, hogy „ha te nem bántod az én 

hősömet, én se bántom a tiédet””. 

 

Erdélyben nem járható a felvidéki magyarok útja 
2012. március 23. – Kiss Előd-Gergely – Krónika 

Erdélyben egy magyar–román vegyes pártnak nem lenne esélye, azonban egy erdélyi 

regionális párt magyar szavazatokra is számíthatna – hangzott el többek közt szerda este a 

Választások Szlovákiában magyar szemmel. Mit mondanak az eredmények az erdélyi 

magyaroknak? Című kolozsvári fórumon. A rendezvényre a Sapientia–Jakabffy Klub 

kerekasztal-beszélgetéssorozat keretében került sor a Sapientia EMTE-nek otthont adó 

Bocskai-ház Óváry Termében. 

 

Dr. Leonard Azamfirei a MOGYE ügyvezető rektora 
2012. március 22. – Antalfi Imola – Erdély Ma, Népújság 

Új rektora van a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek: szerdán este dr. 

Leonard Azamfirei egyetemi tanárt, intenzív terápiás szakorvost 153 szavazattal 

választották a felsőoktatási intézmény rektorává. A választástól távol maradtak a magyar 

tagozat oktatói. 

 

65 magyar első, 29 előkészítő osztályos Temes megyében 
2012. március 22. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

A tavalyi szinten marad a magyar első osztályosok száma Temes megyében: idén 66 

gyereket írattak magyar első osztályba, a 2012/13-as iskolaévre pedig 65 gyereket írattak 

be a beiratkozások első szakaszában a magyar iskolákba. Ez a szám még gyarapodhat, 

viszont az előkészítő osztályba beíratott gyerekek száma elmarad a várakozástól, ők 

mindössze 29-en vannak. 

 

Lajčák elfogadja a külügyminiszteri megbízást 
2012. március 22. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online 

Miroslav Lajčák karrierdiplomata csütörtökön hivatalosan megerősítette: ő lesz a második 

Fico-kormány külügyminisztere. Lajčák jelenleg az Európai Külügyi Szolgálat 

Oroszországért, kelet-európai partnerségért, s a Nyugat-Balkánért felelős igazgatója. Az 

előző Fico-kormányban 2009 januárjától 2010 júliusáig töltötte be a külügyminiszteri 

tisztséget, Ján Kubišt váltva a tárca élén. 
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Szlovákiai magyar pedagógusok találkozója Rozsnyón 
2012. március 22. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. március 24-én és 25-én rendezi meg 

Rozsnyón „A nevelési – tanítási – tanulási folyamat fejlesztése” című kétnapos szakmai 

konferenciáját a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVIII. Országos Találkozója keretében. 

 

Aláírták a partnerszerződést a szlovákiai és magyarországi evangélikus 
egyházak 
2012. március 22. – Kétyi József – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus 

Egyház partnerszerződést írt alá 2012. március 21-én a Komáromi Evangélikus 

Egyházközség imaházában. Prőhle Gergely, az egyház országos felügyelője, a 

Külügyminisztérium helyettes államtitkára kijelentette: ez a szerződés a magyar és a 

szlovák evangélikusok hétköznapi kapcsolattartását hivatott megkönnyíteni, és „kifejezi 

mindazt, amit a kormány a nemzetiségekről gondol”. 

 

Balczó: szétesőben van a felvidéki magyarság politikai érdekképviselete 
2012. március 22. – Felvidék Ma Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke a Miskolci Egyetemen a 

Citromfa Politikai Műhely szervezésében tartott beszélgetésen elmondta, a szétesés 

határán van a felvidéki magyarság politikai képviselete. Szlovákia kapcsán az Országgyűlés 

alelnöke bírálta az Európai Unió álságosságát: sem a nyelvtörvény visszavonására, sem a 

Benes-dekrétumok eltörélésére nem kötelezte Szlovákiát, ezen túlmenően pedig a felvidéki 

magyarok jogainak páros lábbal való tiprására sem reagál az unió. 

 

Társalapítója lehet az MNT a Régió Rádiónak 
2012. március 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Jelenlegi összetételében az utolsó rendes ülését tartotta csütörtökön a topolyai Községi 

Képviselő-testület. Fazekas Róbert, a testület elnöke 22 napirendi pont megtárgyalására 

hívta össze a tanácsnokokat. Az ülés kezdetén a LSV képviselői indítványozták, hogy 

vegyék le napirendről a Tájékoztatási Közvállalat alapító jogainak részleges átruházásáról 

szóló határozati javaslatot, de a többség ezt nem fogadta el. A tanácsnokok elfogadták azt a 

javaslatot, hogy az MNT vegye át a Régió Rádió alapítói jogainak részleges gyakorlását. 

 

Költhetővé válik a tévesen átutalt pénz 
2012. március 22. – Magyar Szó 

Csütörtöktől elérhetővé vált az az 1,75 milliárd dinár, amelyet a szerb kormány  egy 

hónappal ezelőtt utalt át Vajdaságnak a nagyberuházási alap számára – közölte Pásztor 

István, a vajdasági kormány alelnöke. 
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Fogadjuk lelkünkbe a szabadságharcosok szellemét 
2012. március 22. - Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ezúttal Ungváron a Petőfi téren tartotta 

központi megemlékezését, ahol a város és az Ungvári járás magyarságát Balogh Lívia, a 

KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte. 

 

A külügyminiszter megoldást ígér 
2012. március 22. – Kárpátalja 

A határátlépési problémák megoldását ígérte a KMKSZ-nek írt válaszlevelében Martonyi 

János külügyminiszter. A korábbi gyakorlattól eltérve ugyanis, a közelmúltban a 

Magyarországra történő belépéskor a magyar hatóságok kérték a vízumigényléshez kiadott 

támogató nyilatkozat felmutatását, holott azt a vízumért folyamodóknak le kell adniuk a 

magyar konzulátuson. Válaszában Martonyi János arról tájékoztat, hogy levélben fordult 

az ügyben illetékes Pintér Sándor belügyminiszterhez, kérve a határőrizeti szervek 

kifogásolt ellenőrzési eljárásának tisztázását. 

 

Magyar sikersztori Los Angelesben 
2012. március 22. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A 20 évvel ezelőtti magyar kormánydöntés mára egyértelműen bebizonyította 

életképességét és a nyugati parti magyar diplomáciai jelenlét imperatívusszá vált – 

jelentette Bokor Balázs nagykövet, a Los Angeles-i főkonzulátus vezetője a képviselet 

jubileumán rendezett ünnepi fogadáson. 
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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/

