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Várhatóan változatlan formában kerül a román kormány elé a MOGYE-vel 
kapcsolatos kormányhatározat 
2012. március 24. – Krónika, Új Magyar Szó 

Várhatóan a tíznapos közvita után sem változik annak a kormányhatározat-tervezetnek a 

szövege, amellyel a román kormány a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar tagozatának a helyzetét szeretné rendezni. 

 

Fico: Válságban még kevésbé indokolt a nacionalista indulatok 
felkorbácsolása 
2012. március 24. – Szilvássy József – Népszabadság 

„Pártvezetésünk úgy döntött, hogy a szlovákiai magyarok és más szlovákiai nemzeti 

kisebbség semmilyen szerzett jogát sem nyirbáljuk meg. Nem fogjuk azt sem vizsgálni, 

hogy a legújabb népszámlálási adatok szerint egy-egy településen mennyi a magyarok 

lélekszáma. Ahol eddig voltak kétnyelvű információs táblák, ezután is lesznek” – 

nyilatkozta Robert Fico a Népszabadságnak. A Smer elnöke a magyar kormánnyal 

elsősorban a gazdasági kapcsolatok, főleg a határ menti regionális együttműködés további 

gyarapításáról kíván tárgyalni. 

 

Ukrajna: hivatalos nyelv lesz a magyar? 
2012. március 25. – MTI, Népszabadság, Duna TV 

Ismét napirenden van Ukrajnában a nyelvkérdés. Ha a kijevi parlament jóváhagyja, akkor 

hivatalos nyelvként lehetne használni a magyart például az önkormányzatoknál vagy az 

iskolákban is. Viktor Janukovics államfő egy interjúban azt mondta, az országban törvényi 

szinten kell rendezni a nyelvkérdést, beleértve az orosz és a magyar nyelv státusát is. 

 

Rehabilitálták Mindszenty Józsefet 
2012. március 25. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását nyilvánította 

ki határozatával a Legfőbb Ügyészség határozatával. Vezetése alatt a magyar püspöki kar 

körleveleiben szóvá tette, ha a proletárdiktatúra felé haladó államvezetés megsértette a 

vallás- vagy lelkiismereti szabadságot; következetesen kiállt az alapvető szabadságjogok 

érvényesítéséért. Megszólalt a felvidéki magyarság deportálása, a délvidéki magyarok 

tömeges lemészárlása miatt, az ítélet nélkül bebörtönzöttek és internáltak érdekében. 
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http://mno.hu/belfold/rehabilitaltak-mindszenty-jozsefet-1063289


 

 

 

 

 

 
3 

A MOGYE magyar karának létrehozásáról szóló határozattervezet 
visszavonását javasolja az egyetem szakbizottsága 
2012. március 24. – transindex.ro 

A MOGYE közmeghallgatásokat felügyelő szakbizottsága szerint a kormányhatározat által 

létrehozandó magyar tagozat negatív hatással lehet az intézményre, ezért annak 

visszavonását javasolják. 

 

Megfélemlítik a MOGYE magyar tanárait 
2012. március 24. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Megfélemlítik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen azokat a magyar 

tanárokat, akik kiállnak a magyar tagozat létrehozása mellett. Sorra vizsgálja őket az 

egyetem még hivatalosan el sem ismert etikai bizottsága. 

 

Nincs EMNP-RMDSZ megállapodás a marosvásárhelyi választási 
együttműködésről 
2012. március 24. – Krónika, Új Magyar Szó 

Nem született megállapodás az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az RMDSZ között a két 

párt egyeztetésén a marosvásárhelyi választási együttműködésről. A két párt korábban 

egyetértésre jutott abban, hogy Vass Leventét tekintik a magyarság közös 

polgármesterjelöltjének Marosvásárhelyen, de továbbra is vitáznak arról, hogy milyen 

választási jel alatt indítsák. 

 

Karrier Expó a Partiumi Keresztény Egyetemen 
2012. március 24. – Krónika 

Karrier Expót szervezett felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok számára a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) keretében működő Janus Pannonius Szakkollégium a 

hétvégén. 

 

Noua Dreapta felvonulás Kolozsváron 
2012. március 24. – Erdély Ma 

A mintegy száz tagú csoport az Avram Iancu téren kezdte meg felvonulását, majd az 

Eroilor sugárúton masírozott végig a kincses város fél központján – persze hatósági 

engedéllyel. A menetelők több nacionalista, magyarellenes transzparenst vonultattak fel, 

olyan feliratokkal, mint „Mi románok vagyunk e föld ősi urai!", „Ki az ország 

ellenségeivel!", „Hargita, Kovászna, román föld!" vagy „Romániát a régi határai közé!". 

 

Ilyés Gyula: az esély a mi oldalunkon áll 
2012. március 26. – Új Magyar Szó 

„A polgármesteri tisztség megnyerhető, talán még könnyebben, mint eddig, de ehhez 

bölcsesség kell” – jelentette ki az Erdély TV Többszemközt című műsorában Ilyés Gyula, 

Szatmárnémeti polgármestere. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28689
http://itthon.transindex.ro/?hir=28689
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114096&cim=megfelemlitik_a_mogye_magyar_tanarait_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61877
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61877
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61880ű
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114122&cim=noua_dreapta_felvonulas_kolozsvaron
http://maszol.ro/aktualis/az_esely_a_mi_oldalunkon_all_2012_03_25.html
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Fiatal jelöltek Besztercén 
2012. március 26. – Új Magyar Szó 

Három fiatal jelölt indul befutó helyről az önkormányzati választásokon Beszterce- Naszód 

megyében az RMDSZ színeiben: a március 24-i Megyei Küldöttek Tanácsa Antal Attilának 

a besztercei városi tanács listáján, Décsei Attilának és Szilágyi Zsoltnak pedig a Beszterce-

Naszód megyei tanácsi listán szavazott bizalmat. 

 

Egy politikus-író dilemmái és huszonkét év tanulságai 
2012. március 26. – Új Magyar Szó 

„Itt az ideje, hogy megfogalmazzuk az elmúlt húsz év történetét, hiszen ez hosszabb idő, 

mint gondolnánk: időközben felnőtt több generáció, amelynek ez az időszak már maga a 

történelem, ezért kötelességünk megfogalmazni a konklúziókat: ezt a szándékot tükrözi a 

Kié itt a tér című kötet is” – mondta Markó Béla pénteken Medgyesen tartott 

könyvbemutatóján. 

 

„Vásárhely elveszett!” 
2012. március 26. – Krónika 

Egyre valószerűtlenebbnek tűnik az összefogás Marosvásárhelyen, miután az RMDSZ 

ismételten elutasította az EMNP javaslatát, hogy koalíciós jelöltként indítsák Vass 

Leventét a polgármesteri székért folyó küzdelemben a június 10-ei helyhatósági 

választásokon. Székely István, a szövetség főtitkárhelyettese a felmérések tükrében azt 

mondja: „Marosvásárhely elveszett!”. 

 

Minimálcélok 
2012. március 26. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente szerint „az elmúlt hétvége fejleményei alapján úgy tűnik, komoly esély van 

arra, hogy kútba essen a megegyezés az összes magyar politikai szervezet által támogatott 

koalíciós jelölt indításáról Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért a júniusi 

önkormányzati választásokon. Mint ahogy arra is, hogy országos szinten se jöjjön létre az 

együttműködés, így az RMDSZ, az EMNP és az MPP külön-külön vágjon bele a parlamenti 

megmérettetésbe is”. 

 

Összefogás, mint technikai lehetőség 
2012. március 26. – Krónika 

A hatályos romániai választási törvények megteremtik a technikai lehetőséget a magyar 

politikai alakulatok számára az összefogásra – jelentette ki Bakk Miklós politológus 

szombaton a Tájoló erdélyi közéleti konferenciának az idei helyhatósági és parlamenti 

választások tárgyában rendezett panelbeszélgetésén. 
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http://maszol.ro/aktualis-roviden/fiatal_jeloltek_besztercen_2012_03_25.html
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61877
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Összefognak a rektorok 
2012. március 26. – Krónika 

Az elkövetkező öt évben nem kivitelezhető a teljes körű magyar egyetemi hálózat 

létrehozásának terve, egy rendszeresen összehívott rektori konferencia viszont komoly 

szolgálatot tenne a magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közti szorosabb 

együttműködés érdekében – hangzott el a Tájoló közéleti konferencián, Kolozsváron, A 

magyar felsőoktatás jövője című panelbeszélgetésen. 

 

Ifjúsági jelentés: előzetes eredmények  
2012. március 26. – Krónika 

Az erdélyi ifjúsági civil szervezetek felének nincs alkalmazottja, kizárólag önkénteseket 

foglalkoztatnak, a román ifjúsági szervezetek célorientáltabbak, mint magyar társaik, 

utóbbiakra inkább a küldetéstudat jellemző – derült ki többek közt az Integratio 

Alapítvány Erdélyi ifjúsági jelentés című kutatásának hétvégén közzétett előzetes 

eredményeiből. 

 

Ismét okmányai leadására szólították fel Gubík Lászlót  
2012. március 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Ismét idézést kapott a szlovák rendőröktől Gubík László. az idézésben az szerepel, hogy 

személyazonossági okmányai, konkrétan az útlevele leadása miatt hívják be a rendőrségre. 

Az idézés március 28-ára szól. 

 

Már megint tanuljunk po slovensky 
2012. március 26. – Lovász Attila – Új Szó 

„Ha nem azt plántálnánk a hazai magyar gyerekbe, hogy ha nem tud szlovákul, akkor 

sikertelen, illojális és hülye, hanem azt hogy a szlovák nyelvtudásával sikeres, kedvelt és 

szlovák barátai által becsült ember lesz, akkor Dušan Čaplovič, miniszteri posztra készülő 

történész-politikusnak nem kellene azzal foglalkoznia, mennyire kell színvonalasabbá 

tenni a szlovák nyelv oktatását.” 

 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVIII. Országos Találkozója Rozsnyón 
2012. március 25. - Beke Beáta - Felvidék Ma 

Kétnapos konferencia keretében került sor a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 18. 

találkozójára Rozsnyón. A konferencián résztvevők elsősorban módszertani előadásokat 

hallgathattak, ahol nemzetközi hírnévvel rendelkező szakemberek adtak elő. Az 

előadásokat követően átadták a Felvidéki Magyar Pedagógus díjat, amit Kovács László a 

somorjai gimnázium egykori igazgatója kapott.  
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61921
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61918
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A közös Bácska 
2012. március 24. – Pannon RTV 

19 vajdasági gazdakör, illetve szerveződés képviselője látogatott el tapasztalatcsere céljából 

a magyarországi Bajára a Szerbia-Magyarország IPA határon átnyúló együttműködési 

programjának köszönhetően. A résztvevők a Kincses Bácska Klaszter vezetőivel és néhány 

tagjával találkoztak. 

 

Magyar zászlókat adományoz a Jobbik a délvidéki településeknek 
2012. március 24. – Vajdaság Ma 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) múlt év elején felhívást intézett a magyarországi 

politikusokhoz és civilekhez. A délvidéki párt azzal a kéréssel fordult a Jobbik 

hódmezővásárhelyi szervezetéhez, hogy adományozzanak címeres magyar zászlókat 

azoknak a délvidéki településeknek, ahol a magyarság aránya a 20%-ot meghaladja. 

 

Ágoston levele Pásztornak: Egyeztetés nélkül feltüntették a VMDP nevét 
2012. március 25. – Vajdaság Ma 

Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke Pásztor Istvánnak, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökének címzett levélben kéri számon a VMSZ-től, hogy a 

párt községi listáján egyes jelöltek neve mellett feltüntették a VMDP nevét, ám erről nem 

egyeztettek az érintett párttal. A közlemény a Vajdaság Ma oldalán olvasható. 

 

Aki a holttá nyilvánítottak után kutat 
2012. március 25. – Csincsik Zsolt – Magyar Szó 

Az 1944/45-ben kivégzett délvidéki magyarok kiléte és száma jórészt ismeretlen a 

nyilvánosság előtt. Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető helytörténeti kutatásai 

során igyekezett erre is fényt deríteni. A nyolcvanas évek óta kutat Mohol holttá 

nyilvánított személyei után. Az elmúlt évtizedekben több névjegyzéket is összeállított, 

köztük az 1944. október 8-a és november vége között kivégzett helyi magyar áldozatok 

lajstromát is, amely 259 személy adatait tartalmazza. 

 

Tolnai Szabolcsé a Vajdasági Magyar Művészeti Díj 
2012. március 24. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága 2012. március 23-án megtartott ülésén 

egyhangú döntéssel a 2011. évi Vajdasági Magyar Művészeti Díjat Tolnai Szabolcs 

filmrendezőnek és forgatókönyvírónak ítélte oda. Olyan filmrendezőről van szó, aki 

filmjeinek szellemiségével erősen kötődik a Vajdasághoz, a régióhoz, és annak 

történelméhez. 
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Bacskulin István kilépett a VMSZ-ből 
2012. március 26. – Magyar Szó 

Bacskulin István, a VMSZ alapító tagja arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy 2012. 

március 13-án kilépett pártjából. A VMSZ 003-as számú tagsági igazolványával rendelkező 

Bacskulin indoklásában kiemelte, „a VMSZ közel 12 éve részt vesz a hatalomban, 

miközben a vajdasági magyarok (demográfiai, foglalkoztatási, oktatási stb.) helyzete 

folyamatosan romlik. A pártban sajnos eluralkodott a személyi haszonszerzés és 

csoportérdek”. 

 

Magyarnak maradni a déli végeken is 
2012. március 26. – Magyar Szó 

Szombaton a belgrádi magyar nagykövetség konzuli osztálya kihelyezett fogadónapot 

tartott Székelykevén. Ritecz Miklós főkonzul, Szlanyinka Anna konzul és munkatársaik 

összesen 36 helybeli állampolgársági kérelmét vették át. A magyar diplomaták a VMSZ 

községi képviselője, Pirkov Ilija meghívására érkeztek a legdélebbi magyar faluba. Az 

eseményen részt vett Bogos Tivadar, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke is. 

 

Új oltárkövet kapott a vereckei emlékmű 
2012. március 25. – Duna TV, hirado.hu 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyárra tervezi a vereckei emlékjel újraavatását, 

melyet korábban már többször is megrongáltak ukrán szövetségesek. A KMKSZ a 

közelmúltban döntött úgy, hogy rendbe hozatja az emlékjelet. Matl Péter munkácsi 

szobrászművész, a mű alkotója egy hónap alatt készítette el az új oltárkövet. 

 

Kárpátalján is újraépül a barátság 
2012. március 26. - Vörös Szabolcs - Magyar Hírlap 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán rendeztek konferenciát Barátság 

évszázadokon keresztül címmel. A konferencia azokkal lengyelekkel foglalkozott, akik a 

második világháború alatt Kárpátaljára, vagy azon keresztül máshova menekültek.  

 

Rákóczi Anna maradt a csehországi magyarok szövetségének elnöke 
2012. március 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

A Cseh- és a Morvaországi Magyarok Szövetségének a jövőben az eddigieknél is nagyobb 

figyelmet kell szentelnie a nemzeti önazonosság megerősítésének, az anyanyelv 

ápolásának és a fiatalok nagyobb mértékű bevonásának a közös munkába, mert csak így 

állítható meg a csehországi magyarok fogyása - hangsúlyozták a szervezet tisztújító 

közgyűlésén. 
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