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Elfogadta a kormány a MOGYE-határozatot 
2012. március 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Erdély Tv, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap 

Elfogadta a kormány a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) új 

karának létrehozásáról szóló határozatot. A kabinet keddi ülésén elfogadott, korábban 

közvitára bocsátott tervezet szerint a marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben létrejön 

egy új, általános orvosi és gyógyszerészeti kar, ahol románul, magyarul és angolul folyik 

majd az oktatás. Az ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) kedden jelezte: tartja magát 

korábbi ígéretéhez, és bizalmatlansági indítványt nyújt be a parlamentben a kormány 

ellen. 

 

Magyarország üdvözli a román döntést a MOGYE magyar-angol tannyelvű 
karról 
2012. március 27. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A magyar kormány üdvözli, hogy kedden Romániában elfogadták a MOGYE magyar-angol 

tannyelvű karának létrehozásáról szóló kormányhatározatot, és reméli, hogy ezzel az 

utolsó akadály is elhárult a magyar nyelvű képzés önállóságának útjából. 

 

A VMSZ nem támogatja a Vajdaság köztársasági státusára vonatkozó 
elképzelést 
2012. március 27. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Pásztor István elnök szerint a Vajdasági Magyar Szövetség nem támogatja az elképzelést, 

hogy Vajdaság köztársaság legyen, ellenben síkraszáll a tartomány széles körű 

autonómiájáért, gazdasági önállóságáért, és azért, hogy rendelkezzen törvényhozói és 

végrehajtó hatalommal, és legyen saját bírósága. 

 

Nemzeti Összetartozás Bizottsága: fejlesztési tervek a Magyarság Házánál 
2012. március 27. – MTI, Kormány.hu 

Nemzeti, kulturális és közművelődési központot szeretnének kialakítani a Magyarság 

Házában - erről Papp-Váry Borbála kommunikációs vezérigazgató-helyettes beszélt az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden. Mint kifejtette: olyan 

központot szeretnének létrehozni, amely erősíti a határon túli és inneni kapcsolatokat. A 

Magyarság Háza nemcsak összmagyar találkozóhelye lenne, hanem kiállítóhely is - 

mutatott rá. 

 

Magyar nyelvi foglalkoztató tábor 
2012. március 27. – Volksgruppen 

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda nyári anyanyelvi tábort szervez olyan külföldi és 

magyarországi 10-20 éves fiatalok számára, akik fejleszteni szeretnék magyar anyanyelvi 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61974
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114391&cim=magyarorszag_udvozli_a_roman_dontest_a_mogye_magyar_angol_tannyelvu_karrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114391&cim=magyarorszag_udvozli_a_roman_dontest_a_mogye_magyar_angol_tannyelvu_karrol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13229/A-VMSZ-nem-tamogatja-a-Vajdasag-koztarsasagi-statusara-vonatkozo-elkepzelest.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13229/A-VMSZ-nem-tamogatja-a-Vajdasag-koztarsasagi-statusara-vonatkozo-elkepzelest.html
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-fejlesztesi-tervek-a-magyarsag-hazanal
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/143815/
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tudásukat. Cél a magyar nyelvi ismeretek és az általános kommunikációs készség 

fejlesztése, a magyar kultúra élményközpontú megismertetése. 

 

Markó Béla: a kormányhatározat megszületése azt bizonyítja, hogy helyesen 
cselekedtünk 
2012. március 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Erdély Tv 

„Mai ülésén a kormány az anyanyelvű oktatás szempontjából egy rendkívül fontos 

határozatot hozott nemcsak azért, mert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen belül létrejön egy külön magyar kar, hanem azért is, mert ezáltal sikerült 

érvényt szerezni az új oktatási törvény egy fontos rendelkezésének” – jelentette ki Markó 

Béla. 

 

Hibának tartja a MOGYE ügyének rendezését Dorin Florea 
2012. március 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Marosvásárhely polgármestere szerint nem kormányhatározattal kellett volna rendezni a 

MOGYE ügyét. A mai döntés az RMDSZ ambícióit tükrözi - állítja Florea, aki szerint, mind 

a Bolyai, mind a MOGYE esetében a későbbiekben az eredeti oktatási vonal felállítását 

fogják szorgalmazni. 

 

Bíróságon támadják meg a kormányhatározatot 
2012. március 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Bíróságon támadja meg a MOGYE magyar tagozatának létrehozásáról szóló 

kormányhatározatot a Marosvásárhelyi Diákszövetség – jelentette be annak alelnöke, 

Nucu Marica. Közölte: az átláthatósági törvény értelmében kérték a közvitára szánt idő 30 

napra való meghosszabbítását. Hangsúlyozta: továbbra is az egyetemi autonómia mellett, 

és a szétválás ellen foglalnak állást. 

 

Dorin Florea lemondását követelik a szociáldemokraták a MOGYE miatt 
2012. március 27. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Szociáldemokrata Párt marosvásárhelyi szervezete Dorin Florea polgármester 

lemondását kéri, mivel politikai és gazdasági kudarcnak tartja az orvosi és gyógyszerészeti 

egyetem körül kialakult helyzetet. 

 

Mérgezett tő 
2012. március 28. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egyértelmű, hogy amit most az RMDSZ kisajtolt – és 

várhatóan a jövőben is ki fog kényszeríteni – koalíciós partneréből, csakis politikai 

alkukötés révén valósulhat meg. A MOGYE felbujtott román diákjai, önkényes vezetői 

most a politikum durva beavatkozásaként próbálják tálalni a változásokat, pedig ők is 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114378&cim=hibanak_tartja_a_mogye_ugyenek_rendezeset_dorin_florea
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tudják, hőzöngésükkel csakis politikai érdekeknek fekszenek le, és pontosan azt szolgálják, 

ami ellen buzgón tiltakoznak: a törvénytelenséget, a szeparatizmust, a szegregációt és a 

diszkriminációt”. 

 

Döntés után 
2012. március 28. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc szerint „akár természetesnek vehető, hogy az olyan dörzsölt helyi politikus, 

mint Marosvásárhely jelenlegi polgármestere, nem hagyja ki a lehetőséget, hogy az 

úgymond megnyirbált román egyetemi lét mellett lándzsát törve növelje szavazótáborát. 

Amely a legújabb felmérések szerint mostanig sem csekély, ráadásul a marosvásárhelyi 

magyar torzsalkodások, a más politikai formáció konyhájába belekontárkodó Magyar 

Polgári Párt abszurd tüntetései, az Erdélyi Magyar Néppárt téblábolása a központi 

irányítás és a helyi vezetőség akarata között, az RMDSZ kitartása olyan jelölt mellett, akit 

szélesebb lakossági körökben ezután kell felfuttatni, nem sok jót ígérnek”. 

 

Az UNESCO világörökség részévé válhat a csíksomlyói búcsú 
2012. március 27. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, kulturális és örökségvédelmi miniszter március 26-án 

aláírta azt a dokumentumot, amely révén az UNESCO szellemi világörökség listára 

felterjeszti a csíksomlyói búcsút. A jelöléshez szükséges iratcsomót kedd délután el is 

küldte a tárca Párizsba, az UNESCO székhelyére. 

 

Izsák Balázs: autonómiánk egyik nagy haszonélvezője a román állam lenne 
2012. március 27. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Izsák Balázs, az SZNT elnöke szerint „hogyha két ország között rossz a viszony, akkor 

kényes kérdésekről, mint például Székelyföld területi autonómiája, nagyon nehéz beszélni. 

Ha létezik stratégiai partnerség, akkor gond nélkül ezeket a kérdéseket fel lehet vetni. Nem 

rendelkezünk szabadon a saját erőforrásainkkal, ha nem olyan intézményi keretek között 

élünk, amely a mi kultúránknak és a mi hagyományainknak megfelelnek”. 

 

Lesz-e magyar képviselő a Marosvásárhelyi 2-es iskola tanácsában? 
2012. március 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi 2-es számú iskola magyar diákjainak szülei arra panaszkodnak, hogy az 

oktatási intézmény tanácsában aránytalan a magyarok és a románok képviselete. A szülők 

mindezért nyílt levélben a helyi tanácsot és annak RMDSZ-es frakcióját hibáztatják, mert 

az nem delegált magyar képviselőt az iskola tanácsába. 

 

Változások az erdélyi magyar sajtóban 
2012. március 27. – Erdély Ma, MTI 

Csinta Samut nevezte ki az Erdélyi Napló hetilap főszerkesztőjévé a lapot megjelentető 

Udvarhelyi Híradó Kft. Az új főszerkesztő az MTI-nek elmondta, elvileg március 19-től 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=148535
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114369&cim=valtozasok_az_erdelyi_magyar_sajtoban
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érvényes a kinevezése, de április elsejétől veszi át Makkay József leköszönő főszerkesztőtől 

a hetilap irányítását. 

 

Erősít a „Tőkés-tröszt” 
2012. március 28. – Új Magyar Szó 

Beigazolódtak az ÚMSZ év eleji értesülései, miszerint a Tőkés Lászlóék politikai 

érdekeltségébe tartozó Udvarhelyi Híradó Kft.-hez készül átigazolni Dénes László újságíró. 

A Reggeli Újság volt főszerkesztőjét a kiadóvállalat az Udvarhelyi Híradó napilap 

lapigazgatójává nevezte ki – írja az ÚMSZ szerdai száma. 

 

Új magyar hírportálok 
2012. március 28. – Nagy Orsolya – Krónika, Új Magyar Szó 

Stanik István nagyváradi újságíró vásárolta meg a magyarországi Hírhatár franchise 

romániai jogait, és indította el a Romániai Hírhatár elnevezésű országos hírportált. A 

tulajdonos tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján bejelentette: az ország magyarok által is 

lakott településein, a franchise-rendszerben elméletileg bárki elindíthatja saját helyi 

hírportálját. 

 

Független jelölt Sepsiszentgyörgy polgármesteri tisztségéért 
2012. március 27. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Függetlenként indul Sepsiszentgyörgy polgármesteri székéért Pap Attila. A 41 éves 

vállalkozó kedden jelentette be indulását a választásokon, elmondta, emberközeli és 

vállalkozóbarát önkormányzatot akar, meg akarja állítani az elszegényedést. 

 

Nem hiszem, hogy kampánytémává kell tenni az alkotmánymódosítást 
2012. március 27. – Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta kedden a MEDIAFAX-nak, hogy 

„semmi esélyt nem lát az alkotmánymódosításra idén”, és nem hiszi, hogy kampánytémává 

kell tenni az állam alaptörvényének megváltoztatását. 

 

Kisebbségi hőérzetünk 
2012. március 28. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ publicistája arról ír, hogy „ha Kelemenék nincsenek ott a bukaresti kabinetben, 

nemcsak a kettős állampolgárság megadása nem ment volna simán, de azt sem engedték 

volna meg, hogy a Fidesz egy új pártot hozzon létre Erdélyben. Mert két ország 

kapcsolatában enyhén szólva szokatlan, hogy az egyik a másikban nyíltan bábáskodik egy 

új párt születésénél. Ha csak nem valóban igaz, amit régóta beszélnek: Orbán és Băsescu 

közös megegyezéssel akarja szétverni az RMDSZ-t. Mert mindkettőnek kényelmetlen”. 

 

E
rd

é
ly
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/fuggetlen-jelolt-sepsiszentgyorgy-polgarmesteri-tisztsegeert
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/nem_hiszem_hogy_kampanytemava_kell_tenni_az_alkotmanymodositast.php
http://maszol.ro/velemeny/kisebbsegi_hoerzetunk_2012_03_27.html


 

 

 

 

 

 
6 

Az Emberi Méltóság Tanácsa elítéli a szlovák rendőrség zaklatását 
2012. március 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Az Emberi Méltóság Tanácsa elítélte a magyar állampolgárságukat nyilvánosan felvállalt 

felvidéki magyarok ismétlődő rendőrségi zaklatását, és arra kérte a szlovák hatóságokat, 

hogy hagyjanak fel azzal. Dolník Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubík Lászlót szerdára idézte 

be a szlovák rendőrség azért, hogy bevonja tőlük a személyazonossági okmányaikat. 

 

Farkas Iván a választási szabályok módosításáról: az MKP-nak kedvezhet 
2012. március 27. – hirek.sk 

Robert Fico kijelölt miniszterelnök tervei közt szerepel a választási rendszer módosítása és 

a parlamenti képviselők számának csökkentése. Farkas Iván szerint kedvezhet az MKP-

nak az, ha a jövőben Szlovákiában nem egy, hanem négy, esetleg nyolc választókörzet 

lenne. „Ez a több választókörzetű rendszer a nem vezérelvű pártoknak, köztük az MKP-

nak kedvezne. Az MKP ugyanis nem vezérközpontú párt, hanem több vezéregyénisége van, 

akik különböző megyékből, régiókból származnak.“ 

 

A Most-Hidat támogatták legbőkezűbben a szponzorok 
2012. március 27. – hirek.sk 

A parlamenti választások alaposan megterhelték a pártkasszákat. A kampány kiadásait 

több politikai erő tagja és szimpatizánsa ajándékokkal segítették. Legtöbb 

pénzadománnyal, hozzávetőleg 285 ezer euróval most is a Most-Híd vegyes párt 

büszkélkedhetett. 

 

A VMSZ átadta tartományi választási listáját 
2012. március 27. – Marjanov Erzsébet - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Képviselőházban „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István” elnevezéssel a 

VMSZ képviselői csoportja átadta tartományi parlamenti választási listáját, amelyen 60 

képviselőjelölt neve szerepel, közöttük minden harmadik nő. A lista élén Újhelyi Ákos áll, 

aki az újságíróknak elmondta, hogy a párt választási listáját 7800 polgár támogatta, s hogy 

az aláírásokat egy hét alatt sikerült összegyűjteniük. 

 

A vonzóbb magyar óvodákért 
2012. március 27. – Jergic Julianna – Vajdaság Ma 

2012 a külhoni magyar óvodák éve. A program elindításának tervét már előrevetítette, 

hogy a tavalyi évtől az oktatási-nevelési támogatás az óvodásokra is kiterjed. Ezzel 

kapcsolatban – a szándékról, tervekről, célokról – kérdezte Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt a Vajdaság Ma. 
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Állampolgársági eskütétel Zentán 
2012. március 27. – Vajdaság Ma 

Ünnepélyes állampolgársági eskütétel helyszíne volt kedd délelőtt a zentai Városháza 

díszterme, ahol Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere két Zenta községbeli lakos 

számára lehetővé tette, hogy ne Magyarországon, hanem a Tisza-parti városban tegyék le a 

magyar állampolgársági esküt. 

 

Több kisebbségit a rendőrség soraiba 
2012. március 27. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a tartományi parlament elnökének kezdeményezésére kedden Topolyán a 

végzős középiskolásoknak bemutatót tartottak a rendőrakadémia képviselői. A prezentáció 

célja, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek a kisebbségek képviselői is erre az 

egyetemre, és emelkedjen a belügyi szolgálatot ellátó, a nemzeti kisebbségek soraihoz 

tartozók száma is. 

 

Temerin: Elpártolt a VMSZ-től dr. Matuska Mihály 
2012. március 27. – Vajdaság Ma 

Tizennégy év aktív pártmunka után döntött úgy dr. Matuska Mihály, hogy a továbbiakban 

nem kíván a VMSZ tagja lenni. Erről levélben értesítette is a párt szabadkai elnökségét. 

„2010 decemberében a VMSZ helyi vezetőinek egy szűk csoportja teljesen kizárt a 

politikából, elszigeteltek és nem adtak lehetőséget a közösségi munkára. Ezt a helyzetet 

nem tudom elfogadni” – indokolta döntését. 

 

Pajtić képtelenségnek tartja, hogy Vajdaság köztársaság legyen egy föderális 
Szerbiában  
2012. március 27. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić vajdasági kormányfő tegnap kijelentette: az a gondolat, hogy Vajdaság 

köztársaság legyen egy föderális Szerbia keretében, egyike azoknak a „hihetetlen 

ötleteknek”, amelyek a választások előtt szaporodnak meg. „Minél közelebb kerülünk a 

választásokhoz, annál hihetetlenebb ötletek fognak felbukkanni” – mondta Pajtić a Beta 

hírügynökségnek. 

 

Továbbra is a Szerb Haladó Párt és a Demokrata Párt messze a legnépszerűbb 
2012. március 27. – Vajdaság Ma, MTI 

Boris Tadić szerb elnök Demokrata Pártja (DS) és a mögötte felsorakozó koalíciós 

partnerek a választók 29,1 százalékának bizalmát élvezik, míg az ellenzéki Szerb Haladó 

Párt (SNS) mögött álló erők együttesen a szavazatok 33,2 százalékát kapnák, ha most 

tartanák a parlamenti választásokat Szerbiában. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13236/Allampolgarsagi-eskutetel-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13235/Tobb-kisebbsegit-a-rendorseg-soraiba.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13234/Temerin-Elpartolt-a-VMSZ-tol-dr-Matuska-Mihaly.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13232/Pajtic-keptelensegnek-tartja--hogy-Vajdasag-koztarsasag-legyen-egy-foderalis-Szerbiaban-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13232/Pajtic-keptelensegnek-tartja--hogy-Vajdasag-koztarsasag-legyen-egy-foderalis-Szerbiaban-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16394/Tovabbra-is-a-Szerb-Halado-Part-es-a-Demokrata-Part-messze-a-legnepszerubb.html
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Választható tantárgy lehet a magyar mint környezetnyelv! 
2012. március 28. – Mihályi Katalin – Magyar Szó 

Megérkezett az oktatási minisztérium válasza a szabadkai önkormányzat 

kezdeményezésére, hogy a magyar mint környezetnyelv választható és osztályozható 

tantárgy legyen a szerb osztályokban. 

 

Emlékplakettet kapott Szekeres Péter és Berkes Imre 
2012. március 27. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Az Országos Magyar - Horvát Baráti Társaság (OMHBT) a hét végén tartotta közgyűlését, 

amelynek a keretében emlékplakettet adományoztak Berkes Imrének, Zágráb megye 

magyar kisebbségi képviselőjének és Szekeres Péternek, a Zágrábi Magyar Kisebbségi 

Önkormányzat titkárának a horvát és a magyar nép közötti baráti kapcsolatok fejlesztése 

terén végzett munkájukért. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-28_Valaszthato_tantargy_lehet_a_magyar_mint.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3092-emlekplakettet-kapott-szekeres-peter-es-berkes-imre


 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
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/

