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Kovács Péter: az összefogás útját kell járni Marosvásárhelyen 
2012. március 26. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, 

Szabadság 

Az RMDSZ a végsőkig küzd annak érdekében, hogy Marosvásárhelynek magyar 

polgármestere legyen – reagált Kovács Péter egy hétvégi kolozsvári közéleti konferencián 

elhangzottakra, hogy Marosvásárhelyen nem lehet nyerni. A jelölt mögötti politikai 

összefogással kapcsolatosan a főtitkár leszögezte: az RMDSZ továbbra is fenntartja, hogy 

az ajtót kivette a helyéből, a zárat leszerelte, a kulcsot eldobta, és vár mindenkit, aki 

hajlandó ezen bejönni. 

 

Egyenes, őszinte javaslat 
2012. március 27. – Virág Árpád – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Szerbiát és Vajdaságot a Szerb Szövetségi Köztársaság keretein belül működő két 

egyenrangú föderatív egységként képzeli el az az alkotmánymódosítási kezdeményezés, 

mely vajdasági pártok, értelmiségiek, civil szervezetek elfogadására vár az április elsején 

megtartandó Negyedik Vajdasági Konvención. A kezdeményezés részleteit hétfőn vázolták 

fel a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének (NDNV) médiatermében megtartott 

sajtótájékoztatón. 

 

Előválasztásokért tüntetett az MPP az RMDSZ székháza előtt 
Marosvásárhelyen 
2012. március 26. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Nem mond le a marosvásárhelyi előválasztások megszervezésének gondolatáról a Magyar 

Polgári Párt. Az alakulat kéttucatnyi tagja és szimpatizánsa hétfőn az RMDSZ Dózsa 

György utcai székháza előtt tiltakozott, arra próbálván rávenni a szövetség vezetőit, hogy 

változtassanak merev, elutasító álláspontjukon és szervezzék meg a közös előválasztást. 

 

Véget ért az ifjúsági caravan 
2012. március 26. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Véget ért az Építjük Háromszéket ifjúsági karaván, amelynek záró fórumára 

Sepsiszentgyörgyön került sor. A szombati találkozón jelen volt az alsóháromszéki 

parlamenti képviselet, az RMDSZ főtitkára, a megyei és városi vezetők, a MIÉRT elnöke és 

számos háromszéki fiatal. 

 

Ki mit hazudik Marosvásárhely ügyében? 
2012. március 26. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája a marosvásárhelyi magyar politikai szervezetek kapcsán megjegyzi: 

“Marosvásárhelyen hazugság az, hogy a magyar összefogás hiánya miatt van kudarc. Az 

EMNP úgy kéri számon az RMDSZ-en az összefogást, hogy sem egyik, sem másik nem 
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kínált, nem adott a szimbolikus engedmények lebegtetésén, a hitegetésen kívül semmit. 

Nem jelentek meg értékelhető programok, tervek, a városépítésnek nem verbuválódtak 

csapatai. A körzsaroláson kívül semmi nem történt.” 

 

Kiket a huszonegyből? 
2012. március 26. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Huszonegyen jelentkeztek az RMDSZ Csíkszeredai Városi Szervezetének előválasztási 

felhívására. Közülük kell majd legtöbb tizenhárom személy nevét bejelölni az április 15-i 

állóurnás előválasztáson. Az így kialakuló sorrend fogja képezni a június 10-i helyhatósági 

választásokon az RMDSZ tanácsosi jelöltlistáját. Polgármester-előválasztás nem lesz, 

mivel csak egy jelölt, Ráduly Róbert Kálmán adta le jelölési szándéknyilatkozatát. 

 

Tizenháromezren a magyar tagozatért 
2012. március 26. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Tizenegy nap alatt több mint 13 ezer aláírás gyűlt össze a www.petitieonline.com 

internetes fórumon közzé tett Követeljük az oktatási törvény betartását a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen! című állásfoglalás alatt. 

 

MOGYE: zöld utat kaphat a magyar ügy 
2012. március 27. – Krónika, Új Magyar Szó 

Várhatóan módosítások nélkül, az eredeti formájában kerül ma a kormány asztalára az a 

határozattervezet, amely a MOGYE magyar karának megalakulásáról rendelkezik – 

erősítette meg a Krónika érdeklődésére Máté András, az alsóház RMDSZ-es 

frakcióvezetője. 

 

Boc támogatja a MOGYE multikulturális jellegét 
2012. március 27. – Szabadság 

Emil Boc, a Demokrata Liberális Párt elnöke tegnap kijelentette, hogy a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre (MOGYE) vonatkozó kormányhatározatról a tegnapi 

koalíciós egyeztetésen nem volt politikai vita. Emlékeztetett, hogy a koalíció megegyezett 

egy héttel korábban abban, hogy a MOGYE esetében is tiszteletben tartják a 

multikulturalizmus elvét, amit a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem is alkalmaz. 

Hangsúlyozta: nem fogadnak el „etnikai alapú szeparatizmust, csak multikulturális 

egyetemi szerkezetet”. 

 

Gazdátlan emlékművek 
2012. március 27. – Nagy Orsolya – Krónika 

Hivatalosan nincs gazdája a nagyváradi emlékművek és emlékhelyek legtöbbjének, emiatt 

őrzésük és a rongálások kijavítása is folyton akadályokba ütközik. Sárközi Zoltán, a 

Nagyváradi Várszövetség tagja tegnap elmondta: a szövetség legutóbbi ülésén arról 

döntöttek, hogy a hamarosan elkészülő, több száz köztéri szobrot, emléktáblát és egyéb 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kiket-a-huszonegybol
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emlékhelyet tartalmazó lajstromot valamennyi nagyváradi történelmi egyházhoz 

eljuttatják, hogy az egyházak is vállaljanak védnökséget ezekre.    

 

Újraalkult az EMNT gazdasági szakbizottsága 
2012. március 27. – Krónika 

Újraalakuló és tisztújító ülését tartotta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

gazdasági és vidékfejlesztési szakbizottsága a hétvégén Székelyudvarhelyen. Az Erdély 

különböző régióit képviselő mintegy húszfős testület döntése értelmében az elnök László 

János korábbi szakbizottsági elnök lett, az alelnöki teendőket a továbbiakban Orbán 

Mihály, a titkári teendőket pedig  Orosz-Pál Levente látja el. 

 

„Fejetlen” magyar adás 
2012. március 27. – Új Magyar Szó 

Fellebbezett a Román Televízió (TVR) bukaresti magyar adásának főszerkesztői posztjára 

sikertelenül pályázó Kacsó Sándor, aki már tíz éve ideiglenes megbízással töltötte be a 

most három évre meghirdetett tisztséget. 

 

Kormánypárti-ellenzéki munkacsoport alakulna 
2012. március 27. – Szabadság 

Az RMDSZ egyetért a Szociálliberális Szövetség (USL) által megfogalmazott javaslattal, 

miszerint a kormánypártok és az ellenzék közös munkacsoportot hozzanak létre a 

választási törvény módosítása érdekében – jelentette ki Máté András Levente, az RMDSZ 

parlamenti frakciójának vezetője. 

 

Tévesek a népszámlálási adatok, de esély sincs jobb statisztikára 
2012. március 27. – transindex.ro 

Nem lehet készpénzként kezelni a népszámlálási adatokat, ezek mégis nélkülözhetetlenek: 

az államnak szüksége van egy olyan fajta kimutatásra, amelyet a közigazgatás igénybe 

vehet, vagy amely egyéb kutatások alapjául szolgálhat – körülbelül így fogalmazható meg a 

II. Szociológus Napok hivatalos nyitórendezvényeként megtartott kerekasztal-beszélgetés 

lényege. 

 

A szlovákiai szórványmagyarság anyanyelvi oktatását segíti a Vidéo 
alapítvány 
2012. március 26. – MTI 

Közel 20 év után az idén is folytatni fogja iskolabusz-programját a Vidéo alapítvány - 

közölte az MTI pozsonyi irodájával a szervezet kuratóriumának vezetése. Az alapítvány 

segítségével közel 20 éve sikerül magyar nyelvű oktatást nyújtó iskolákba szállítani azokat 

a kisiskolásokat, akiknek lakhelyén nincs ilyen iskola. Fe
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Békejobb? 
2012. március 27. – Nagy András – Új Szó 

„Marad a status quo. Ennyit és nem többet üzent a szlovákiai magyaroknak a leendő 

miniszterelnök… Rontani a helyzeten nem fog, de előrelépni sem lesz hajlandó egy 

tapodtat sem, mert az embereknek szerinte másra van szükségük. Ha nem beszélünk a 

kisebbségek problémáiról, ha nem rontunk a helyzetükön, a természetes asszimiláció 

elvégzi helyettünk a dolgot.Nemkell a kisebbséget különösebben nyomorgatni, magától is 

szép lassan bedarálódik. Nincs energiánk foglalkozni ezekkel az ügyekkel, üzente még 

nyeglén, amivel még inkább tudatosíttatta, hogy számára a kisebbségi téma csak púp a 

hátán.” 

 

Még néhány mondat a választásról 
2012. március 27. – Horbulák Zsolt – Új Szó 

„2012-ben egy más, sok szempontból megújult MKP mutatkozott be a választóknak. Talán 

az igen korai előrehozott választás miatt a folyamatot még nem tudták befejezni. Igaz, sok 

új arc jelent meg a listájukon, de közöttük mégis alig akadt politikai újonc, csak a második 

és harmadik vonalbeli aktivisták léptek előbbre… Új embereket, „idegeneket” még mindig 

nem enged a soraiba, a pártkarrier még mindig a kapcsolatokon múlik. Külső véleményre 

nem kíváncsi. Így van ez más pártokkal is, de új arcokra, friss ötletekre leginkább az MKP-

nak van szüksége. 

 

Javaslat: két köztársaságból álló Szerbia Szövetségi Köztársaság 
2012. március 26. - Vajdaság Ma 

Április 1-én tartják a negyedik vajdasági konvenciót, ami a kisebb vajdasági pártok és 

kormányon kívüli szervezetek szervezésében zajlik. Idén a résztvevőknek javasolni fogják, 

hogy alakítsák meg a Szerbia Szövetségi Köztársaságot, amelynek tagja Szerbia 

Köztársaság és Vajdaság Köztársaság. 

 

Magyarra fordítják 
2012. március 26. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezést adott át az illetékes minisztériumnak, illetve a 

Köztársasági Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökségnek. A restitúciós eljárás magyar 

nyelvű lebonyolítását szorgalmazza. 

 

Nagybecskereken is elégették a vajdasági zászlót a szélsőségesek 
2012. március 26. – Vajdaság Ma 

„Véleményt nyilvánítottak” hétfő délben a szélsőjobboldali Naši Szerb Nemzeti Mozgalom 

(SNP) nagybecskereki tagjai, amikor elégették Vajdaság zászlaját. Tettükkel arra utaltak, 

mi is a véleményük arról a kezdeményezésről, amelyet a negyedik vajdasági konvenció 
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résztvevői javasolnak, nevezetesen, hogy Szerbia és Vajdaság két egyenrangú 

köztársaságként hozza létre a Szerbia Szövetségi Köztársaságot. 

 

Buenos Aires-Szabadka 
2012. március 26. – Pannon RTV 

Argentínai magyar pedagógusok érkeztek ma Szabadkára. A tanulmányúton közoktatási 

intézményeket látogatnak meg, azzal a céllal, hogy tapasztalatokat szerezzenek a magyar, 

mint környezetnyelv oktatásáról. 

 

(Újra) építkeznek Tordán 
2012. március 27. – Magyar Szó 

A korábban beígért támogatások folyósításának köszönve a napokban újraindul az 

építkezés a közép-bánáti Tordán: folytatják a római katolikus templom szigetelését, és 

hozzáfognak a külső tatarozásához. Az építőhelyeket pénteken megtekintette Pásztor 

István tartományi gazdasági titkár és Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap 

igazgatóhelyettese. 

 

Diszkriminatív választási törvények 
2012. március 27. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének nyugat-bácskai körzeti szervezete 

mindössze két nap alatt összegyűjtötte azt a szükséges 630 támogató aláírást, amivel 

egyharmados listát állíthatott a zombori helyhatósági választásokra. Miután a városi 

választási bizottság hitelesítette a 21 jelölt nevét felsorakoztató listát, Elvegyi Ákos, a 

VMDK elnökségének tagja arról nyilatkozott, hogy az érvényben lévő választási törvények 

hátrányos helyzetbe hozzák a kisebbségeket a képviseleti jogérvényesítés megteremtése 

során. 

 

A VMSZ átadta a tartományi jelöltek szabadkai listáját 
2012. március 27. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség hétfőn átadta a tartományi egyéni jelöltek szabadkai 

listáját. Pásztor István, a VMSZ elnöke a leendő választásokkal kapcsolatban reményét 

fejezte ki, hogy Szabadkán sikerül mindegyik jelöltjüknek bekerülnie a második fordulóba.  

 

Magyarország, ukrán-magyar viszony és a kárpátaljai magyarság kérdése az 
ukrajnai sajtóban 2011 decembere és 2012 februárja között  
2012. március 26. – Kárpátalja Ma 

A Lehoczki Tivadar Intézet rövid összegző tanulmányában a fent nevezett téma kapcsán az 

ukrajnai magyar és ukrán valamint orosz nyelvű elektronikus sajtóban megjelent írások 

vizsgálatára, bemutatására és nyomon követésére vállalkozott. A kutatás elsődleges célja 
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az volt, hogy egyfajta metszetet nyújtson Magyarország, az ukrán-magyar viszony és ezen 

belül a kárpátaljai magyarság témájának kárpátaljai sajtóban való megjelenéséről. 

 

Szvobodások Aknaszlatinán  
2012. március 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Nemrég a Szvoboda szélsőséges nacionalista párt levélben kérte Aknaszlatina 

önkormányzatától, hogy 1939. március 15-e évfordulója alkalmából megemlékezést 

tarthassanak a bányásztelepülésen. Erre az ügyben illetékes végrehajtó bizottság engedélyt 

is adott, fejtette ki Kocserha János alpolgármester, aki szerint provokációgyanúsnak tűnő 

dolog történt. 

 

Elektronikus tankönyvprojekt indult Kárpátalján 
2012. március 26. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Elektronikus tankönyvprojekt indult hétfőn Kárpátalján a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával, amelynek keretében digitalizált kötetekkel pótolják a magyar oktatási 

nyelvű iskolákból évek óta hiányzó állami tankönyveket. 

 

Emlékhelyet állítottak a Kereszt pajtánál 
2012. március 26. – Volksgruppen 

A második világháború alatt Burgenlandban meggyilkolt kényszermunkásoknak, köztük 

több tízezer magyar zsidónak emelt emlékhelyet avattak vasárnap Rohoncon. A szabadtéri 

múzeumot az egykori Batthyány-birtokon álló, alaprajza után Kereszt pajtának nevezett 

épület romjainál alakították ki. 
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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/

