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Népszámlálás: 62 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma 
2012. február 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Több mint 62 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma Szlovákiában tíz év alatt - derült ki 

a tavalyi népszámlálás hivatalos adataiból. Összesen 458 467 fő vallotta magát magyarnak, 

ami a teljes lakosság 8,5 százalékát jelenti. A lakosság hét százaléka, mintegy 382 

493 személy nem adta meg nemzetiségét. Tíz évvel ezelőtt ez az arány mindössze egy 

százalék volt. 

 

Sikertelenül végződtek az oktatásügyi miniszter és a MOGYE vezetőinek 
tárgyalásai 
2012. február 29. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Hajthatatlanoknak mutatkoztak álláspontjuk képviseletében a Cătălin Baba oktatásügyi 

miniszterrel folytatott tárgyalások során a MOGYE vezetői, továbbra is elutasítják a 

magyar tagozat létrehozását az intézményben. Az MTI kérdésére, hogy ha nem változik a 

román fél álláspontja, mikor hozza meg a kormány a magyar tagozat létrehozására 

vonatkozó határozatát, Király András kijelentette, ő maga nem tagja a kormánynak, ezért 

nem nyilatkozhat erről, de hozzátette, a kormányhatározatot egy hét alatt elő lehet 

készíteni, és a következő két hétben a kabinet elfogadhatja a jogszabályt. 

 

Támogató nyilatkozat három évre 
2012. február 29. – Kárpátalja 

A KMKSZ elnöksége napirendjére tűzte a múlt kedden az ukrán–magyar határátkelőkön 

történteket. Mint ismeretes, számos érvényes vízummal Kárpátaljáról Magyarországra 

tartó utazót azért fordítottak vissza az útlevél-ellenőrzés során a határ magyar oldaláról, 

mert nem tudták felmutatni a vízumigényléshez a KMKSZ által kiadott támogató 

nyilatkozatot. A KMKSZ elnöksége úgy döntött, hogy közvetlenül Martonyi János 

külügyminisztertől és Pintér Sándor belügyminisztertől kérnek magyarázatot a 

méltánytalan eljárásra. 

 

Victor Ponta: a miniszterelnök hagyja a MOGYE-t, és foglalkozzék a valós 
problémákkal 
2012. február 29. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Victor Ponta ellenzéki pártvezér nyílt levélben szólította fel a miniszterelnököt, 

foglalkozzék az ország valós problémáival, és ne a MOGYE ügyével. „A románok azt látják, 

hogy önök olyan megoldásokat javasolnak amelyek etnikai alapon uszítják egymás ellen a 

polgárokat” – áll a nyílt levélben. 
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http://www.bumm.sk/65806/nepszamlalas-62-ezerrel-csokkent-a-magyarsag-lelekszama.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61040
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61040
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-02/tamogato-nyilatkozat-harom-evre.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111952&cim=victor_ponta_a_miniszterelnok_hagyja_a_mogye_t_es_foglalkozzek_a_valos_problemakkal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111952&cim=victor_ponta_a_miniszterelnok_hagyja_a_mogye_t_es_foglalkozzek_a_valos_problemakkal
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MOGYE-i oktató: kevés az esély, hogy az egyetem ügye kormányhatározat 
nélkül rendeződjön 
2012. február 29. – transindex.ro 

Dr. Brassai Attila, a magyar tagozatok megalapításáért küzdő Bolyai Kezdeményező 

Bizottság (BKB) elnöke, a MOGYE oktatója szerint kevés az esély arra, hogy az egyetem 

román vezetősége meggondolja magát, és az intézmény ügyét rendező kormányhatározat 

elfogadása előtt lehetővé tegye az önálló magyar intézetek létrehozását. 

 

Törvényt szeg, aki beavatkozik a MOGYE dolgába 
2012. február 29. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

Az alkotmányt és az egyetemi autonómiáról szóló törvény vonatkozó cikkelyeit idézte 

Ciprian Dobre liberális képviselő, aki az RMDSZ-es politikusok nyilatkozatait kívánta 

cáfolni, s bizonyítani, hogy törvénytelenséget követtek el, amikor azt mondták, hogy 

visszautasítják az egyetem chartáját. Az RMDSZ politikusainak nyilatkozatait 

bűncselekményre való felbújtásnak nevezte, akik egy közpénzekből fenntartott intézmény 

autonómiáját sértik. 

 

Utcai felvonulás nélkül is lehet magyar intézet 
2012. február 29. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Utcai felvonulás és tanárok közti konfliktusok nélkül alakultak meg az önálló román és 

magyar intézetek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Szerdán a vezetőséget is 

bemutatták, valamint elmondták, mi a „titka” annak, hogy a Köteles utcában nem ugyanaz 

történik, mint a MOGYE-n. 

 

Elhatárolódik a magyar diákszervezet a román tüntetőktől 
2012. február 29. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) teljesen elhatárolódik a 

marosvásárhelyi román diákságot tömörítő Liga Studenților Tîrgu Mureș által szervezett 

keddi tüntetéstől, amelyet az utóbbiak azért szerveztek, hogy úgymond megvédjék magyar 

társaik érdekeit.  

 

A Hír TV terjesztési igazgatója szerint a szolgáltató hibájából került ki a 
kínálatból a csatorna 
2012. február 29. – Krónika 

Sipos Gábor, a Hír Tv terjesztési igazgatója arról tájékoztatta a Krónikát, hogy a romániai 

RCS&RDS kábelszolgáltató hibájából nem fogható a csatorna adása Erdélyben. 

„Számunkra mindig is fontos volt, hogy eljussunk a határainkon túl élő magyar 

lakossághoz, ám még ennek érdekében sem tudjuk az etikátlan partneri magatartást 

figyelmen kívül hagyni” – nyilatkozta Sipos. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28472
http://itthon.transindex.ro/?hir=28472
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111931&cim=torvenyt_szeg_aki_beavatkozik_a_mogye_dolgaba
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/utcai-felvonulas-nelkul-is-lehet-magyar-intezet
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/elhatarolodik-a-magyar-diakszervezet-a-roman-tuntetoktol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61036
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61036
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Megemlékezett az EMNT a kommunizmus áldozatairól Nagyváradon 
2012. február 29. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Szatmár és Bihar megyei szervezete a 

kommunizmus áldozatairól emlékezett meg vasárnap Nagyváradon. Az ünnepség 

keretében a magyarországi Civil Jogász Bizottság három szakértője tartott előadást. 

 

Nemet mondtak Nagyváradon a magyar utcanevekre 
2012. február 29. – Krónika, Új Magyar Szó 

Tovább húzódik a nagyváradi kétnyelvű utcanévtáblák ügye, miután a helyi tanács szerdai 

ülésén visszautasította az RMDSZ-frakció erre vonatkozó javaslatát. A tervezet az 

önkormányzat jogi igazgatóságának felülbírálása után már eleve úgy került a tanácsülés 

napirendjére, hogy az nem az utcanév-táblák kihelyezéséről, hanem az RMDSZ 

indítványának visszautasításáról szólt. A szavazás előtt Biró Rozália RMDSZ-es 

alpolgármester szólalt fel és kijelentette: a frakció fenntartja a kétnyelvű utcanévtáblák 

kihelyezését illető kérését. 

 

Felújítanák a tűri Magyar Házat 
2012. február 29. – transindex.ro 

Felújítanának egy magyar házat a szórványban élő magyarok: a Balázsfalva melletti Tűr 

község közel négyszáz fős magyar lakossága használhatóvá tenné az ingatlant. 

 

A Környezetvédelmi Minisztérium is beszáll a nyárádszeredai perbe 
2012. február 29. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az ortodox egyház és a Környezetvédelmi Minisztérium is beszáll abba a perbe, amelyet 

Marius Pascan Maros megyei prefektus indított a nyárádszeredai ortodox templom 

ügyében. 

 

Nem kellenek az ötnyelvű táblák 
2012. március 1. – transindex.ro, Szabadság, Krónika 

Nem akarja a műemléképületek feliratozására fordítani a Kolozs Megyei Tanács által 

felajánlott 60 ezer lejes célirányos támogatást a Kolozsvári Városi Tanács. A mai 

rendkívüli tanácsülésen egy határozatot fogadtak el, mely szerint átiratban fordulnak a 

Kolozs Megyei Tanácshoz, arra kérve a testületet, hogy ajánlja fel más célra az összeget. 

 

EMNP: támogatást a magyar magánegyetemeknek 
2012. március 1. – Szabadság, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kéri, hogy a román állam is támogassa a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet – olvasható a 

párt közleményében. A Toró T. Tibor pártelnök által jegyzett dokumentum szerint a 

romániai magyar párt örömmel vette tudomásul, hogy a bukaresti képviselőház elfogadta a 

Sapientia akkreditációjára vonatkozó törvényt. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111934&cim=megemlekezett_az_emnt_a_kommunizmus_aldozatairol_nagyvaradon_audio
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61043
http://itthon.transindex.ro/?hir=28473
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111971&cim=a_kornyezetvedelmi_miniszterium_is_beszall_a_nyaradszeredai_perbe
http://itthon.transindex.ro/?hir=28474
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/70666
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Csángóügy: újabb felmondások 
2012. március 1. – Krónika 

Újabb konfliktus nehezíti a Kárpátokon túli magyar oktatás menetét, miután másodszor is 

lemondott a csángó magyar oktatási program működtetéséről a Moldvai Csángó Magyarok 

Szövetségének vezetősége, amely tegnap a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével 

kötött szerződését is felbontotta. 

 

Kisebbségvédő Bukarest 
2012. március 1. – Krónika 

Miközben mind külföldről, mind belföldről bírálják a román kormányt, amiért Bukarest 

csupán feltételekkel hajlandó támogatni Szerbia európai uniós tagjelöltté nyilvánítását, a 

román külügyminisztérium jelezte: azt várja Belgrádtól, hogy egyezményt írjon alá 

Bukaresttel a szerbiai kisebbségek védelméről. 

 

Román anyaország 
2012. március 1. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke Romániának a szerbiai románok védelmében tanúsított magatartása 

kapcsán kifejti: „üdvözölni tudjuk a bukaresti kormány igyekezetét, ahogy az EU 

fősodrával is szembeszállva próbál jobbítani a határon túli románság helyzetén. Most 

legalább beláthatják a román politikusok, mennyire legitim egy anyaország részéről a 

határain kívül élő nemzettársaival szembeni gondoskodás, ugyanakkor arra is 

ráébredhetnek, milyen érzéketlen a brüsszeli kormány, az EU, ha a kisebbségek ügye kerül 

szóba”. 

 

Kifogásolja Markó Attila a Krónika cikkét 
2012. március 1. – Krónika 

Félretájékoztatásnak tartja azt a tegnapi Krónikában megjelent cikket Markó Attila 

államtitkár, amelyben arról írtak: olyan, Tőkés László nevében írt levelet osztott meg a 

Facebook közösségi portálon, amelyben az áll, hogy Tőkés gratulál Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnöknek, valamint a szövetségnek a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem akkreditálása kapcsán kifejtett tevékenységük miatt, és amelyről 

kiderült, hogy hamisítvány. 

 

Eltérő székely képviseleti tervek 
2012. március 1. – Bíró Blanka – Krónika 

Másként látja a brüsszeli Székelyföld képviseleti iroda működését a Hargita és a Kovászna 

megyei önkormányzat: míg előbbi programokat szervez, küldöttségei konferenciákon, 

szemináriumokon vesznek részt, a háromszékiek az állandó jelenlétet tartják 

kívánatosnak, a személyes és intézményes kapcsolatok kiépítését. 
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Erdélyi népszámlálás: 190 ezer fős mínusz 
2012. március 1. - HVG 

A tavalyi népszámlálás előzetes adataiból kiderül, hogy Erdély 16 megyéje közül 14-ben 

csökkent a magukat magyarnak vallók aránya. A legnagyobb veszteség Maros megyét 

érintette, ahol 24,9 százalékkal esett vissza a magyarok lélekszáma. Összességében 

elmondhatóm hogy 190 ezer fővel csökkent a lakosság száma Erdélyben.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. március 1-i számában olvasható.) 

 

Megtörni a monopóliumot 
2012. március 1. - Halász Csilla - Heti Válasz 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kinevezett elnökével készített interjút a Heti Válasz. Toró T. 

Tibor elmondta, hogy az RMDSZ-nek köszönhető, hogy az emberek elfordultak Erdélyben 

a politikától és ezen mindenképpen változtatni szeretnének. Három fontos célt emelt ki 

Erdély-központúság, a politika becsületének visszaszerzése és Székelyföld területi és 

Erdély kulturális autonómiája. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. március 1-i számában olvasható.) 

 

MKP: lesújtóak a népszámlálási adatok 
2012. február 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az MKP sokkolónak nevezte a népszámlálás magyar kisebbségre vonatkozó számait. „Ezek 

az adatok komoly figyelmeztetésnek számítanak a szlovák politikusok számára. Véget kell 

vetni annak a demagóg hozzáállásnak, amelyet gyakorolnak: amikor előállunk a 

magyarságot védő célkitűzéseinkkel, azzal vádolnak, hogy az országot akarjuk szétverni, le 

akarunk róla szakadni. Pedig mi a megmaradást akarjuk szolgálni, őszinte, tisztességes 

politikával. Ha nem fogunk ennek érdekében munkálkodni, 50-70 év múlva kihalhat 

régiónkban a magyarság” – áll az MKP közleményében. 

 

Magyar intézményvezetők a népszámlálásról - Összefogásra van szükség 
2012. február 29. – hirek.sk 

„Beszélhetnénk a nyelvtörvényekről, a magyarság és a más nemzetiségűek elleni 

atrocitásokról. A nyelvhez és a nemzethez való tartozás vállalásához ilyen közegben 

 egyfajta gerincesség kell” – mondta Hrubík Béla, a Csemadok elnöke a népszámlálási 

eredmények kapcsán. „Elég nehéz megemészteni ennek a számnak a realitását” – mondta 

Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. 

 

Híd: sajnos tagadhatatlan, csökken a szlovákiai magyarok száma 
2012. február 29. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

„Bár eddig is feltételezhettük, hogy a magyarság száma csökkent, vélhetően 500 ezer fő 

alá, de a valóságban ez a csökkenés az egyik etnikumhoz sem besorolt állampolgárok nagy 
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száma miatt biztosan jóval kisebb, mint arra a hivatalos számok utalnak. Még ha csak a 

380 ezer nem válaszoló arányos 9 százaléka lenne magyar, akkor is csaknem 35 ezer főről 

beszélhetünk, ami a hivatalos csökkenés felét(!) teszi ki” – áll a Híd népszámlálással 

kapcsolatos közleményében. 

 

Peter Weiss: a magyarkérdés nincs jelen a kampányban 
2012. február 29. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Peter Weiss budapesti szlovák nagykövet szerint kedvező légkörben folyik országában a 

választási kampány, amelyben „nincs jelen az úgynevezett magyarkérdés”. 

 

Állampolgárságuk elvesztése miatt fordulnak Strasbourghoz 
2012. február 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Újabb, szlovák állampolgárságukat vesztett szlovákiai magyarok fordulnak beadvánnyal az 

Emberi Méltóság Tanácsának segítségével a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz. 

Az érintettek, Dolník Erzsébet nyugalmazott pedagógus, Gubík László, a Via Nova ICS 

elnöke, Fehér István tanár és Kassai Gyula református lelkész. 

 

Jureňa feljelentette Simont a főügyészségen 
2012. február 29. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Miroslav Jureňa korábbi agrárminiszter (SNS) feljelentette Simon Zsolt (Híd) jelenlegi 

tárcavezetőt a főügyészségen. „Miközben az agrárszektor hanyatlik, annak vagyunk a 

tanúi, hogy egy magyar - Simon Zsolt - felvásárolja a szlovák földet. Feljelentést tettünk, 

főleg azért, mert hivatali jogkörrel való visszaélés gyanúja áll fenn” - jelentette ki Jureňa. 

 

Rekordszámú kisebbségi pályázat érkezett 
2012. február 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Összesen 1837 pályázat érkezett a kisebbségi kultúrák támogatására kihirdetett felhívásra. 

Idén a tavalyinál félmillió euróval nagyobb, 4,5 millió eurós összeg áll rendelkezésre a 

kisebbségi kultúra támogatására. A pályázók összesen háromszor annyi támogatást 

igényelnek, mint amekkora összeg rendelkezésre áll. 

 

Esterházy Jánosra emlékeznek Érsekújvárban és Nyitraújlakon 
2012. február 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Érsekújvárban és Nyitraújlakon megemlékeznek a hétvégén az 55 éve elhunyt Esterházy 

Jánosról, a két világháború közötti Csehszlovákia legismertebb magyar politikusáról. 

Mindkét megemlékezésen beszédet mond Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi 

nagykövete. 
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Tőkés László meghirdette a Felvidéki Szolidaritás Napját 
2012. február 29. – hirek.sk 

A szlovák államhatalom kettős állampolgárságot büntető gyakorlatával szembeni fellépés 

és a szlovák állampolgárságuktól jogtalanul megfosztott felvidékiek melletti 

szolidaritásvállalás jegyében Tőkés László Nagyváradon meghirdette a Felvidéki 

Szolidaritás Napját. 2012. március 4-én a Nagyvárad-Olaszi református templomban igét 

hirdet a magyar állampolgárságától megfosztott Kassai Gyula lévai református lelkész. 

 

A román külügyminiszter szerint Bukarest nem akadályozza meg Szerbia EU-
tagjelölti státusát 
2012. február 29. – Vajdaság Ma, MTI 

Románia nem akadályozza meg Szerbia EU-tagjelölti státusának elfogadását, de elvárja, 

hogy Szerbiát is ugyanolyan szigorú megfigyelés alá vessék a kisebbségi jogok betartása 

terén, mint korábban Romániát - jelentette ki Cristian Diaconesacu román 

külügyminiszter. 

 

Magyarországnak fontos Szerbia uniós tagjelöltsége 
2012. február 29. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Nemzet 

Győri Enikő, a Külügyminisztérium uniós ügyekért felelős államtitkára szerint 

Magyarországnak is fontos, hogy Szerbia az EU tagjelöltje legyen, hiszen egy szomszédos 

országról van szó, ahol nagy számban él magyar kisebbség, továbbá az unió bővítési 

politikájának hitelessége miatt is lényeges ez a döntés.  

 

Vita a Könyvtár körül 
2012. február 29. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács tavaly májusban kezdeményezte az adai Szarvas Gábor 

Könyvtár alapítói jogainak részbeni átvételét. Azóta az ügyben több tárgyalás is lezajlott az 

adai önkormányzat és az MNT között, a szerződést viszont még most sem írták alá. 

 

Húszezer állampolgársági kérelem 
2012. február 29. - MTI 

Korsós Tamás szabadkai magyar főkonzul számolt be arról, hogy több mint húszezren 

kértek eddig magyar állampolgárságot a Vajdaságban. Szabadkán már több mint tízezren 

tettek állampolgársági esküt és kétezren már meg is kapták magyar útlevelüket. 

 

Személycserék a médiumokban  
2012. március 1. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács szerdai, tizenkilencedik ülésén rekordszámú, 32 napirendi 

pontot vitatott meg. Mivel az ülésről a Magyar Remény Mozgalom elnökének kivételével 
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távol maradtak az ellenzéki listák képviselői, ezért az ülés gördülékenyen, mindenféle vita 

nélkül kevesebb, mint három óra alatt lezajlott. 

 

Civil figyelőszolgálat Péterrévén  
2012. március 1. – Magyar Szó 

A Magyar Remény Mozgalom kezdeményezésére önkéntes civil figyelőszolgálat alakult 

Péterrévén. László Bálint pártelnök vezetésével vasárnap este a falu helyi közösségének 

termében megtartott lakossági fórumon mintegy 50–60 helybéli vett részt, közülük 

mintegy húszan csatlakoztak a kezdeményezéshez. A megfigyelők (10–12 fő) már a február 

27-i éjszakán szolgálatba is álltak. 

 

Beregszászban kitúrják a KMKSZ-t március 15. megünnepléséből? 
2012. február 29. – Kárpátalja 

A lapzártakor a Kárpátaljához beérkezett információ szerint az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ), felrúgva a majd másfél évtizedes megállapodást, nem 

hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) szervezze Beregszászban a március 15-i központi ünnepséget. 

 

Ügyészségi válasz a KMKSZ-nek  
2012. február 29. – Kárpátalja 

A KMKSZ kezdeményezésére az érdekvédelmi szervezet megyei tanácsi képviselői az 

ügyészséghez fordultak a beregszászi járási aranylelőhelyek felderítésére, feltárására és 

kiaknázására tavaly december végén a Kárpátaljai Megyei Tanács által kiadott engedélyek 

miatt, mivel azok véleményük szerint a hatályos jogszabályok és Ukrajna nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak megsértésével születtek. Az ügyészség továbbította a beadványt 

az illetékes hatóságoknak. 

 

A kárpátaljai szórványban is csökken a magyar oktatás presztízse 
2012. február 29. – Kárpátinfo, MTI, Kárpátalja 

A kárpátaljai szórványvidék iskoláiban magyarul oktató pedagógusok számára tartottak 

háromnapos konferenciát a napokban Beregszászon, a tanácskozáson fő témaként a 

szókincsfejlesztés és identitáserősítés szerepelt. Kárpátalján a szórványmagyarság 

oktatását nagyobbrészt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezi, 

anyaországi alapítványi támogatással. A pedagógusszövetség szervezésében több mint 50 

pedagógus oktat mintegy 800 gyereket 15 település ukrán tannyelvű iskoláiban és 

óvodáiban. 
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Egy miniszterelnök-helyettesi válasz margójára 
2012. február 29. – Kárpáti Igaz Szó 

A KISZO tovább göngyölíti az UMDSZ támogatói nyilatkozatok kiadásával kapcsolatos 

jogainak megvonásának történetét. Cikkükben Semjén Zsolt válaszát vették górcső alá. 

 

Magyar mise Vukováron  
2012. február 29. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesületének közreműködésével az idei évtől minden hónap 

harmadik vasárnapján magyar katolikus misére kerül sor az egyik kápolnában. 

Jakumetović Rozália, a Vukovári Magyarok Egyesületének elnöke elmondta, régi tervük 

valósult meg ezzel. 

 

Ifjúsági találkozó és műhelyprogram Csúzán  
2012. február 29. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége szombaton vendégül látta a Mobilitás Dél-

dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda munkatársait és a dél-dunántúli régió 

ifjúsági csoportjainak a vezetőit. Ismerkedés, a „Fiatalok lendületben” program 

bemutatása, a közös együttműködési lehetőségek meghatározása és képességfejlesztés volt 

a témája annak a találkozónak, amelynek szombaton Csúza adott otthont. 

 

Fő cél, az általános nemzetiségi törvény elfogadása 
2012. február 29. – RTV Slovenija Hidak 

Kedden Ljubljanában tartotta alakuló ülését a szlovén parlament nemzetiségi bizottsága, 

amelynek a mandátum első felében Göncz László magyar nemzetiségi képviselő az elnöke, 

olasz kollégája, Roberto Battelli pedig az alelnöke. Az első ülés témája a bizottság 

munkatervének és programjának megvitatása és elfogadása volt. 

 

Amerikában a helyzet változatlan 
2012. március 1. - Charles Fenyvesi - Heti Válasz 

A Washington Post egykori munkatársa írt egy elemzést az Egyesült Államok és 

Magyarország viszonyával kapcsolatban. Véleménye szerint kicsi az esélye annak, hogy 

nagyobb megértésre számítson az ország az USA részéről. Ennek egyik legfőbb oka 

szerinte, hogy hamarosan nyilvánosságra kerül az amerikai külügyminisztérium jelentése 

az emberi jogok helyzetéről a világban és Magyarországgal kapcsolatban több negatív 

bejegyzés is olvasható lesz. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. március 1-i számában olvasható.)  
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