
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. február  20. 



 

 

 

 

 

 
2 

Törölték a nyilvántartásból a magyar papírokat szerző lévai lelkészt 
2012. február 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Szlovákiában kikézbesítették az első olyan hivatalos értesítést, amely már papíron is 

bizonyítja, hogy egy, a magyar állampolgárságot megszerző személyt töröltek a 

lakcímnyilvántartásból. Az első ilyen értesítést Kassai Gyula lévai református lelkész kapta. 

Ebben az állt, hogy személye bejelentett lakhely nélküli idegen Szlovákiában. 

 

Radičová: nincs jó megoldásunk a kettős állampolgárságra 

2012. február 18. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Sem a kettős állampolgárságról szóló magyar döntés, sem a Fico-kabinet reakciója nem volt 

szerencsés - mondta a kettős állampolgárságról szóló törvény kapcsán a szlovák kormányfő, 

Iveta Radičová a pozsonyi Pátria Rádióban. „Nem rendelkezünk jó megoldással a magyar 

fél nem szerencsés és nem standard döntésére” - jelentette ki, és hozzátette: a nemzetközi 

normáknak megfelelő eljárásra lett volna szükség a kettős állampolgárság formájáról és 

módjairól való megegyezéshez. 

 

Erdélyi magyarok ezrei veszíthetik el nyelvi jogaikat 

2012.február20 - székelyhon.ro 

Amennyiben a népszámlálás nyilvánosságra került eredményei megfelelnek a későbbi 

végleges adatoknak, négy vagy öt erdélyi kisvárosban és csaknem tucatnyi községben 10-20 

ezer erdélyi magyar veszíti el nyelvi, kisebbségi jogait – figyelmeztet a www.nyelvijogok.ro 

honlap. 

 

A Fidesz-kormány támogatáspolitikáját bírálta Kovács Péter 

2012. február 19. – Krónika, transindex.ro, MTI, Új Magyar Szó 

Azzal vádolja Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a budapesti kormányt, hogy az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) és a Demokrácia központok finanszírozására fordítja azt a pénzt, 

amelyből kulturális intézményeket, kis- és középvállalkozásokat, vagy családtámogató 

programokat lehetett volna finanszírozni. Az RMDSZ egyébként a kisebbségi szervezetként 

kapott román állami költségvetési támogatásnak csak mintegy egyharmadát osztja ki 

nyilvános pályázatokon. 

 

Csehországban is lehetővé válik a kettős állampolgárság 

2012. február 19. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

„Teljes mértékben lehetővé lesz téve a kettős állampolgárság azon cseh állampolgárok 

számára, akik önkéntesen felveszik egy másik ország állampolgárságát” - mondta a cseh 

belügyminisztérium szóvivője az iDnes hírportálnak. Az önálló Csehország megalakulása 

óta (1993) olyan szabályozás van hatályban, hogy egy új állampolgárság felvételével a 

kérelmező automatikusan elveszítik cseh állampolgárságukat. 

 

Elégtelen a nyelvtörvény módosítása   

2012.február 19 - hírek.sk 
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http://www.bumm.sk/65430/toroltek-a-nyilvantartasbol-a-magyar-papirokat-szerzo-levai-lelkeszt.html
http://www.bumm.sk/65428/radicova-nincs-jo-megoldasunk-a-kettos-allampolgarsagra.html
http://www.szekelyhon.ro/vilag/erdelyi-magyarok-ezrei-veszithetik-el-nyelvi-jogaikat
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60699
http://www.bumm.sk/65464/csehorszagban-is-lehetove-valik-a-kettos-allampolgarsag.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120220080457/Elegtelen-a-nyelvtorveny-modositasa.html


 

 

 

 

 

 
3 

"A szlovákiai magyar médiában meglepően kevés teret és visszhangot kapott Thomas 

Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosának levele Rudolf Chmel 

kormányalelnöknek" - állapította meg a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. Mint az a hivatalos 

leveléből kiderült, az államnyelvtörvény a 2011-es módosítások után is sért több nemzetközi 

egyezményt, továbbra sem eurokonform, s ezt Hammarberg keményen bírálta. A változások 

nem voltak kielégítőek, ráadásul az ajánlásait nem dolgozták be az új nyelvtörvénybe.  

 

 
Borbély László: A verespataki ciántechnológiás bányaberuházás nem része az új kormány 

programjának 

2012. február 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Nem képezi részét a verespataki ciántechnológiás bányaberuházás az új román kormány 

programjának - jelentette ki Marosvásárhelyen Borbély László  környezetvédelmi miniszter. 

 

Perel az APDO LIDER a Bernády-iskolanévadás kapcsán 

2012. február 17. – Erdély Ma, Marosvárárhelyi Rádió, Népújság, szekelyhon.ro 

A Maros megyei törvényszéken támadta meg az APDO LIDER szervezet a marosvásárhelyi 

tanácsnak azt a döntését, mellyel Dr. Bernády György Gimnáziummá nevezi el a 2-es 

Számú Általános Iskolát. Az APDO Lider szervezet arra hivatkozva támadta meg a szóban 

forgó tanácsi határozatot, hogy ennek szavazásakor nem tartották be a törvényes előírásokat. 

 

Lokodi Edit Emőkét ismét elnöknek jelöli az RMDSZ 

2012. február 17. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A Maros Megyei Tanács jelenlegi elnökét, Lokodi Edit Emőkét ismét elnöknek javasolták a 

Maros megyei RMDSZ-es polgármesterek. Az erről döntő tanácskozáson Dr. Kelemen 

Atilla Maros megyei elnök elmondta, az RMDSZ minden önkormányzatban, ahol 15% felett 

van a magyarság létszáma, polgármester-jelöltet állít. 

 

Az RMDSZ-es főtanfelügyelő-helyettes menesztését követeli az EMNP 

2012. február 17. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ által tisztségbe juttatott Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes, Illés Ildikó 

távozását, valamint hatékony, cselekvő politizálást követel az Erdélyi Magyar Néppárt 

marosvásárhelyi szervezete. Az RMDSZ Területi Állandó Tanácsa visszautasítja a vádakat, 

szerintük „minden vitás kérdést megfelelőképpen” kezeltek. 

 

Kelemen Hunor: 2012-ben az erdélyi magyar közösség csak magára számíthat 

2012. február 18. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor szövetségi elnök volt a vendége pénteken délután az Aranyosgyéresi 

Népfőiskola politikai estjének. Az RMDSZ elnöke röviden vázolta a Szövetség kormányzati 

szerepvállalásának kezdetét, majd aktuálpolitikai ismertetőt tartott. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60695
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60695
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60695
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=110951&cim=perel_az_apdo_lider_a_bernady_iskolanevadas_kapcsan
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/lokodi-edit-emoke-az-rmdsz-maros-megyei-tanacselnokjeloltje
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-rmdsz-es-fotanfelugyelo-helyettes-meneszteset-koveteli-az-emnp
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111003&cim=kelemen_hunor_2012_ben_az_erdelyi_magyar_kozosseg_csak_magara_szamithat
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A magánszférából érkezik az RMDSZ új polgármesterjelöltje Baróton 

2012. február 18. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Pénteken sajtótájékoztató keretén belül mutatkozott be Lázár Kiss Barna, az RMDSZ baróti 

polgármesterjelöltje. A 44 éves, magánszférából érkező Lázár Kiss Barna számára nem 

ismeretlen a város jelenlegi helyzete, hiszen öt éve RMDSZ-es tanácsosként aktív 

résztvevője az eseményeknek, az elmúlt időszak városvezetésének. 

 

Marosvásárhelyen is elindul az Igen, tessék! – Da, poftiţi! Akció 

2012. február 18. – transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Marosvásárhelyen is elindul az Igen, tessék! – Da, poftiţi! civil kezdeményezésű mozgalom 

a Bernády György Közművelődési Alapítvány koordinálásával, jelentette be az alapítványt 

vezető Borbély László. 

 

Borbély László: kormányzás csak kemény feltételekkel 

2012. február 18. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ csak igen kemény feltételek mellett vállalt szerepet az új kormányban, és a 

Szövetség számára fontos prioritásokat mind belefoglaltuk az új kormányprogramba – 

jelentette ki Borbély László. 

 

Borbély László: abszurdum a két marosvásárhelyi iskolaügy 

2012. február 19. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

„Sajnos tévedtek azok, akik azt hitték, hogy 1990 fekete márciusának szelleme már nem 

köszönhet vissza” – értékelte a Marosvásárhely két jelentős tanintézetében kialakult 

konfliktushelyzetet Borbély László. Az RMDSZ országos alelnöke a MOGYE valamint a 2-

es iskola átkeresztelése és kétnyelvűsítése kapcsán felerősödött magyarellenes 

megnyilvánulásokra utalt. 

 

Diszkriminációra panaszkodnak a székelyföldi románok 

2012. február 19. – Krónika 

A székelyföldi románokat érő diszkriminációra panaszkodott a nép ügyvédjének a Hargita, 

Kovászna és Maros Megyei Románok Polgári Fórumának vezetősége. Gheorghe Iancu arra 

kérte a román civil szervezet vezetését, hogy írásban nyújtsák be panaszaikat a hivatalhoz, 

ugyanakkor toleranciára és az etnikumok közötti megértésre intette a Székelyföld 

lakosságát. 

 

A helyszínen tájékozódott a MOGYE helyzetéről a tanügyminiszter 

2012. február 19. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A MOGYE-re látogatott szombaton Cătălin Baba oktatásügyi miniszter, hogy a helyszínen 

tájékozódjon a felsőoktatási intézményen kialakult helyzetről. Baba a MOGYE 

vezetőségével tárgyalt az egyetem helyzetéről, majd Maros megye prefektusánál 

tájékozódott a megyei oktatási kérdésekről. 

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=28362
http://itthon.transindex.ro/?hir=28364
http://itthon.transindex.ro/?hir=28363
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60701
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60700
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60701
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Az Emberi Méltóság Tanácsa kiáll Tamás Aladárné mellett 

2012. február 17. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

A szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárné és családja az Emberi Méltóság 

Tanácsának segítségével fordult beadvánnyal a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz 

- mondta Lomnici Zoltán, a szervezet elnöke. A beadvány szerint a szlovák állampolgárság 

megvonása sérti a jogszerűség kritériumait, sérült a „hatékony jogorvoslathoz és tulajdonhoz 

való jog” is, és felvetették a diszkrimináció európai uniós tilalmát is. 

 

Az Európai Néppárt elnöke az MKP mellett 

2012. február 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Mérhetetlenül fontos, hogy a Magyar Koalíció Pártja bejusson a parlamentbe a márciusi 

parlamenti választásokon - mondta Wilfried Martens, az Európai Néppárt (EPP) elnöke. 

Martens szerint az MKP fontos szerepet tölt be a szlovákiai magyarság szempontjából, és 

fontos szerepet játszik a szlovák-magyar együttműködésben a két ország szintjén is. 

 

MVK: kiesne az SDKÚ, zárkózik az MKP 

2012. február 17. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MVK közvélemény-kutatása szerint a Robert Fico vezette Smer lenne a parlament 

legerősebb pártja - 40,6 százalékos eredménnyel. A Gorilla-ügy kirobbanásáig a jobboldal 

vezető erejének számító SDKÚ csupán 4,3 százalékot szerezne, amivel kiesne a 

parlamentből. A felmérés szerint a Híd 5,9, az MKP pedig 4,7 százalékon áll. 

 

Magyar táblát állítottak az MKP jelöltjei Őrsújfalun 

2012. február 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, 

A Magyar Koalíció Pártjának képviselőjelöltjei, Petheő Attila, Stubendek László és Kolek 

Zsolt pénteken magyar nyelvű helységnévtáblát helyeztek el Révkomárom egyik 

városrészének, Őrsújfalunak a határában. 

 

Új tanulmányi szakot indít az Eperjesi Egyetem magyar intézete 

2012. február 17. – bumm.sk 

Új képzést indít a következő tanévtől a Magyar Nyelv és Kultúra Intézete az Eperjesi 

Egyetemen. Dobsony Erzsébet, az intézet igazgatója elmondta, a magyar nyelv és kultúra 

szakpárosításban működne - angollal, némettel, ukrán nyelvvel -, a fordító- és tolmács 

szakon belül. A hazai tanerőkön kívül az ELTE két professzora és docense segíti az új 

intézetet. 

 

Beiratkozások: Pozsonyban 36, a Szenci járásban 29 elsős 

2012. február 17. – Felvidék Ma 

Pozsony két magyar tannyelvű alapiskolájába összesen 36 kisdiákot írattak be, Szencen 17 

kiselsős lesz, a szenci járás többi kisiskolájában további 12 gyermek kezdi el az alapiskolát 

szeptemberben. Pozsonyban a jövő tanévtől eggyel több, a szenci járásban 13 gyermekkel 

lesz kevesebb az első osztályban, mint a 2011/12-es iskolaévben volt. 

 

Beiratkozások: Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói járás 
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http://www.bumm.sk/65404/az-emberi-meltosag-tanacsa-kiall-tamas-aladarne-mellett.html
http://www.bumm.sk/65391/az-europai-neppart-elnoke-az-mkp-mellett.html
http://www.bumm.sk/65387/mvk-kiesne-az-sdku-zarkozik-az-mkp.html
http://www.bumm.sk/65421/magyar-tablat-allitottak-az-mkp-jeloltjei-orsujfalun.html
http://www.bumm.sk/65383/uj-tanulmanyi-szakot-indit-az-eperjesi-egyetem-magyar-intezete.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32491-beiratkozasok-pozsonyban-36-a-szenci-jarasban-29-elsos-
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32497-beiratkozasok-nagykurtosi-losonci-rimaszombati-nagyrocei-rozsnyoi-jaras
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2012. február 17. – Felvidék Ma 

A Nagykürtösi járásban 30, a Losonci járásban 181, a Rimaszombati járásban 486, a 

Nagyrőcei járásban 116, a Rozsnyói járásban 97 kiselsős kezdi el tanulmányait magyar 

iskolában a 2012/13-as tanévben. 

 

Beiratkozások: Lévai, Nyitrai, Érsekújvári, Vágsellyei járás 

2012. február 17. – Felvidék Ma 

A Lévai járásban 157, a Nyitrai járásban 24 (kilenccel többet, mint a tavalyi évben) , az 

Érsekújvári járásban 281, a Vágsellyei járásban 117 gyermek kezdi magyar iskolában 

tanulmányait a 2012/13-as tanévben. 

 

Megkezdődött a kampány - az MKP és a Híd kampánynyitója 

2012. február 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Szombaton hivatalosan is megkezdődött a márciusi parlamenti választásokat megelőző  

kampány. A Magyar Koalíció Pártja Rimaszombatban tartotta kampánynyitó rendezvényét, 

ahol a „Beszéljük meg!” elnevezésű rendezvényen politikusok találkoztak a választókkal. A 

Híd Keszegfalván tartotta kampánynyitóját. 

 

Nőtt a magyar tannyelvű iskolákba beíratott gyerekek száma 

2012. február 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Nőtt a magyar tannyelvű alapiskolákba beíratott gyerekek száma 2012-ben az előző 

tanévhez képest - mondta el az MTI-nek Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (SZMPSZ) elnöke. Szlovákiában idén 3570 gyereket írattak be magyar 

tannyelvű alapiskolába, 11-gyel többet mint 2011-ben. 

 

Veszélyben az Ógyallai Szakközépiskola 

2012. február 19. – Felvidék Ma 

Kevés a diák az Ógyallai Szakközépiskolában, adósságot termel, ezért hozzá kell csatolni a 

komáromihoz – véli Nyitra Megye Oktatásügyi Szakosztálya. A 62 éves múlttal bíró 

tanintézmény jogalanyiságának megtartásáért aláírásgyűjtés kezdődött. 

 

 
Az óvodánál kell kezdeni 

2012. február 18. – Kecskés István – Magyar Szó 

Nagybecskerek csak akkor maradhat meg a bánáti magyarság oktatási központja, ha sikerül 

megőrizni a magyar alapfokú oktatást. Ezt az óvodától kell kezdeni. Nem véletlen az 

anyaország kormányának azon döntése, amellyel a 2012-es évet a külhoni magyar óvodák 

évévé nyilvánította. A témával kapcsolatban Várady Józseffel, a Nagybecskereki 

Módszertani Központ elnökével beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Lakossági fórum Magyarkanizsán: tájékoztatás a kárpótlásról és a rehabilitációról 

2012. február 18. – Vajdaság Ma V
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32495-beiratkozasok-levai-nyitrai-ersekujvari-vagsellyei-jaras
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/18/megkezdodott-a-kampany-az-mkp-es-a-hid-kampanynyitoja
http://www.bumm.sk/65456/nott-a-magyar-tannyelvu-iskolakba-beiratott-gyerekek-szama.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32510-veszelyben-az-ogyallai-szakkozepiskola
http://magyarszo.com/fex.page:2012-02-18_Az_ovodanal_kell_kezdeni.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12971/Lakossagi-forum-Magyarkanizsan-tajekoztatas-a-karpotlasrol-es-a-rehabilitaciorol.html
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Pénteken este a magyarkanizsai Városházán a rehabilitációról és vagyon-

visszaszármaztatásról tájékoztatta az érdeklődőket Pásztor Bálint, a VMSZ  parlamenti 

képviselője. Elmondta, a rehabilitációról szóló törvény olyan történelmi igazságtalanságot 

tett helyre, amely évtizedeken át befolyásolta a vajdasági magyarság helyzetét. 

 

Rehabilitáció és kárpótlás  

2012. február 18. – Magyar Szó 

Pásztor Bálint és Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői voltak 

a vendégei a zombori Megyeházán rendezett lakossági fórumnak. Pásztor Bálint az időszerű 

politikai helyzetet elemezte, kitért a küszöbön álló választásokra, illetve ismertette a 

rehabilitációs, valamint a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény megalkotásának 

folyamatát, és szólt azokról a vajdasági magyarság számára is fontos törvényekről, 

amelyeket vélhetően már az új összetételű parlamentnek kell elfogadnia.  

 

Jó szomszédok a közös jövőért 

2012. február 18. – Vajdaság Ma 

A szabadkai székhelyű Etnolife Egyesület és a magyarországi Gyermek Mosoly Alapítvány 

a Magyarország-Szerbia közötti IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programjának 

köszönhetően 200 szerbiai és 200 magyarországi diák vehet rész az idén különféle 

foglalkozásokon. 

 

„Beszélünk a múltról, és gondolunk a jövőre” 

2012. február 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Tér és idő 1918 után — A kisebbségi politizálás lehetőségei címmel rendezett szombaton 

konferenciát a VMSZ Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. A 

konferencián a többi között előadást tartott Hornyák Árpád, Pál Tibor, Romsics Ignác, 

Slobodan Marković, A. Sajti Enikő, Zoran Janjetović, Pejin Attila, Mészáros Zoltán, Ranko 

Končar, Szarka László, Schöpflin György. 

 

Bizalmat kell építeni a többség és a kisebbség között 

2012. február 20. – Bajtai Kornél – Magyar Szó 

A Tér és idő 1918 után konferencia szünetében Pásztor Istvánnal többek között a kisebbségi 

politizálás lehetőségeiről, a szélsőségekről és a többség–kisebbség viszonyról beszélgetett a 

Magyar Szó. „Mi azért tartjuk életben a politikai szervezettségünket, hogy hangsúlyozzuk 

érdekbeli sajátosságainkat, és ehhez minél nagyobb támogatást tudjunk biztosítani” – 

mondta a VMSZ elnöke. 

 

Dr. Surján László Bánátban  

2012. február 20. – Magyar Szó 

Délvidéki látogatása keretében vasárnap Nagybecskereken és Muzslyán járt Surján László, 

az EP alelnöke. A Nagybecskereki Püspökségen tett nem hivatalos látogatásán találkozott 

Német László megyéspüspökkel, Muzslyán pedig részt vett a Vajdasági Magyar 

Cserkészszövetség fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 

http://magyarszo.com/fex.page:2012-02-18_Rehabilitacio_es_karpotlas.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12972/Jo-szomszedok-a-kozos-jovoert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12975/--Beszelunk-a-multrol--es-gondolunk-a-jovore82178217.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-02-20_Bizalmat_kell_epiteni_a_tobbseg_es_a_kisebbseg.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-20_Dr_Surjan_Laszlo_Banatban.xhtml
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Jótékonysági bál a főiskola támogatásáért 

2012. február 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Jótékonysági farsangi bált szerveztek pénteken Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a bevételből a tanintézet épületének födémszerkezet-

felújítását támogatják. 

 

Nemzeti jelentőségű intézmények Kárpátalján  

2012. február 19. – Kárpátalja Ma 

Kárpátaljáról a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló tizenkét oktatási és 

művelődési intézmény került fel a nemzeti jelentőségű intézmények listájára. Az összesen 

56 intézményt tartalmazó lista elkészültét Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes jelentette be a héten. 

 

Nemzeti jelentőségű …diszkrimináció  

2012. február 17. – Kárpáti Igaz Szó 

Elkészült a nemzeti jelentőségű intézmények listája az egész Kárpát-medencére 

vonatkozóan, melynek lényege, hogy ezek az intézmények nem pályázatok útján, hanem 

kiszámítható módon részesülnek majd támogatásban. A KISZÓ szerkesztője szerint a döntés 

diszkriminatív, mert az UMDSZ által javasolt intézmények – pl. az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Magyar Kara - nem szerepelnek a listán. 

 

KMKSZ-közgyűlések a Nagyszőlősi és Ungvári járásban 

2012. február 19. – Kárpátalja Ma 

Tovább zajlanak a KMKSZ alapszervezeti gyűlései. Az elmúlt egy hétben a Nagyszőlősi és 

az Ungvári járásban tartottak gyűléseket, melyeken jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ 

elnöke, Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, valamint 

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. 

 
A gazdasági fellendülés érdekében 

2012. február 18. – Népújság 

Az MMÖNK meghívására kétnapos munkajellegű látogatást tett a nemzetiségileg vegyesen 

lakott területen Szakáli István Lóránd, a magyar nemzetgazdasági tárca keretében működő 

Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője. A gazdasági szakember többek 

között a községi nemzeti közösségek vezetőivel, a községek képviselőivel, a nemzetiségi 

parlamenti képviselővel találkozott, illetve megtekintette a kétnyelvű terület idegenforgalmi, 

gazdasági és mezőgazdasági adottságait. 
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http://mno.hu/hatarontul/jotekonysagi-bal-a-foiskola-tamogatasaert-1052705
http://www.karpatalja.ma/kozelet/8022-nemzeti-jelentosegu-intezmenyek-a-karpataljan
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8264
http://www.karpatalja.ma/kozelet/8015-kmksz-kozgyulesek-a-nagyszolosi-es-ungvari-jarasban
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3696:a-gazdasagi-fellendueles-erdekeben&catid=40:online
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Kétnyelvű Waldorf-iskola nyílik Burgenlandban 

2012. február 17. – MTI, hirek.sk 

Két tanítási nyelvű Waldorf-iskola indul ősszel a burgenlandi Pomogyban. A tervek szerint 

egy európai uniós program segítségével a határ magyar oldalán lakó gyerekek is 

beiratkozhatnak az iskolába. A Waldorf-módszer szerinti oktatást nyújtó intézményben 

magyar és osztrák tanárok is tanítanak majd. 

 

Szent István bál Bécsben 

2012. február 18. – Volksgruppen 

A bécsi magyar nagykövetségen ma rendezi meg nagyhagyományú Szent István bálját a 

több, mint 85 éves múltra visszatekintő Szent István Egylet. A Szent István bált német és 

osztrák lapok a nemzetközi farsang legnagyobb eseményei közé sorolják. 

 

Megjelent az Őrség új száma 

2012. február 19. – Volksgruppen 

Az Őrség, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület legújabb kiadványa a burgenlandi magyar 

oktatással foglalkozik abból az alkalomból, hogy Ausztria tíz évvel ezelőtt ratifikálta és 

2001. október 1-én hatályba léptette a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20120217110543/Ketnyelvu-Waldorf-iskola-nyilik-Burgenlandban.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161061/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161100/


 

 

 

 

 

 
10 

 

 

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 www.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/

