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Semjén: már 150 ezer honosított magyar van 
2012. március 2. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Március 15-e körül már a százötvenezredik határon túli magyar veheti át a honosítási 

okiratokat, és várhatóan még tavasszal megérkezik a kétszázötvenezredik honosítási 

kérelem – mondta Semjén Zsolt Székesfehérvárott pénteken. A miniszterelnök-helyettes 

kiemelte: a nemzet közjogi egyesítésével „Szent István országépítő nagy műve folytatódik”. 

 

Együttműködést - egyenjogú partnerek között! 
2012. március 2. – hirek.sk, hirado.hu 

A Duna TV Közbeszéd című műsorában Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke kifejtette, a 

közvélemény-kutatások szerint jelenleg 4,7 százalékon áll a párt, de ez kevés, öt százalék 

feletti eredményt kellene produkálni. Csáky hozzátette: a felmérésekkel óvatosan kell 

bánni, mert másfél évvel ezelőtt sem adtak pontos képet a párt támogatottságáról. Ennek 

oka, hogy nagyon kicsi a magyar minta az országos mintában. 

 

Toró T. Tibor: nem tartana itt a Fidesz Bálványos nélkül 
2012. március 3. – Kristály Lehel – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlapnak adott interjúban Toró T. Tibor kifejti: „egymást alakítottuk az elmúlt 

két évtizedben, azt hiszem, a Fidesz nem tartana itt, és nem lett volna képes ilyen 

nemzetpolitikai kiteljesedésre. Ugyanakkor a Néppárt sem létezne, hogy ha nincs 

Bálványos, és évente nem találkozunk, nem tesszük egymás mellé tudásunkat és 

terveinket”. 

 

Az 1946-48 közti kitelepítésekre és deportálásokra emlékeztek 
Révkomáromban 
2012. március 3. – hirek.sk 

A T(e).Ü(gyed). Kör Polgári Társulás szombaton 7. alkalommal emlékezett meg az 1946 és 

1948 között kitelepített és deportált felvidéki magyar és német áldozatokról. A 

megemlékezés során első alkalommal rendeztek konferenciát a Duna Menti Múzeumban, 

melyen többek között a kisebbségek uniós jogaival és a délvidéki magyarok 

rehabilitációjával kapcsolatban hangzottak el előadások. 

 

EMNP: Bukarest adja meg a csángóknak is a szerbiai vlachoknak kért jogokat 
2012. március 4. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Példásnak tartja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a szerbiai vlachok jogai melletti 

román kiállást. A párt reményét fejezi ki, hogy az új bukaresti kormány nem fog kettős 

mércével mérni és ugyanilyen elvszerű lesz az erdélyi és a csángó magyarok jogainak 

biztosítása terén is. 
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http://mno.hu/belfold/nemsokara-a-szazotvenezredik-hataron-tuli-magyar-kapja-meg-1056461
http://www.hirek.sk/kulfold/20120302105334/Egyuttmukodest-egyenjogu-partnerek-kozott.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112230&cim=toro_t_tibor_nem_tartana_itt_a_fidesz_balvanyos_nelkul
http://www.hirek.sk/belfold/20120303220954/Az-1946-48-kozti-kitelepitesekre-es-deportalasokra-emlekeztek-Revkomaromban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120303220954/Az-1946-48-kozti-kitelepitesekre-es-deportalasokra-emlekeztek-Revkomaromban.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61131
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Kovács Péter: kutatási programokra kaphat támogatást a Sapientia 
2012. március 2. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A tanügyi törvény 222 szakaszának 7. cikkére hivatkozva Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára kijelentette, az akkreditáció eredményeképpen a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem elvileg kaphatna állami támogatást, azonban ez a támogatás nem az 

egyetem működési költségeire vonatkozik. Az állami elismerés mindenképpen megnyit a 

Sapientia előtt egy lehetőséget: ezentúl kutatási programokra kaphat állami finanszírozást. 

 

Kolozsvár: noha felekezeti iskolákba osztották le, nem kényszerítik a vallásos 
oktatást a belvárosban lakó elsősökre 
2012. március 2. – transindex.ro 

Nem kell aggódniuk azoknak a szülőknek, akik Kolozsvár belvárosában, a János Zsigmond 

Unitárius Kollégium, vagy a Református Kollégium körzetében laknak, de nem szeretnék 

azt, ha a gyerekük felekezeti oktatásban részesüljön. A két iskolában csak kilencedik 

osztálytól létezik felekezeti oktatás, általános iskolai képzés az országos tanterv szerint 

zajlik. 

 

Az RMDSZ-szel közös utcanév-bizottságot javasol Nagyváradon az EMNP 
2012. március 2. – Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt javasolja, hogy hozzanak létre Nagyváradon a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) közösen utcanév bizottságot – 

jelentette ki Csomortányi István, az EMNP partiumi szervezési igazgatója. 

 

Politikai vita az RMDSZ támogatásáról 
2012. március 3. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóosztálya és az RMDSZ főtitkára is reagált az RMDSZ-nek 

juttatott költségvetési támogatásokat taglaló Krónika-cikkre. 

 

Kannibalizmus Erdélyben 
2012. március 2. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka szerint „a magyar kisebbség jogait egyszerre több párt, szervezet, 

alapítvány védi. Annyira meg van védve, hogy már ijesztő: a magyar ellenvilág egyik oldala 

által képviselt védelmet a másik oldal (másik párt, szervezet, egyesület, pecsétes ember) 

támadásnak veszi. És ezek a támadások mély, zsigerig hatoló fájdalommal, sérülésekkel, a 

megsemmisülés és feleslegessé válás halálfélelmével járnak”. 

 

Etnikai helyett polgári választást akar Smaranda Enache 
2012. március 2. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga társelnöke, Smaranda Enache azzal a feltétellel fogadta el az MPP és 

Benedek Imre által kezdeményezett előválasztáson való részvételt, ha nem csak a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28492
http://itthon.transindex.ro/?hir=28493
http://itthon.transindex.ro/?hir=28493
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112162&cim=az_rmdsz_szel_kozos_utcanev_bizottsagot_javasol_nagyvaradon_az_emnp_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112201&cim=politikai_vita_az_rmdsz_tamogatasarol
http://manna.ro/velemeny/kannibalizmus-erdelyben-2012-03-02.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/etnikai-helyett-polgari-valasztast-akar-smaranda-enache
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magyarok jelöltjeként tüntetik fel a nevét, hanem külön kategóriában, „más jelöltek” 

címszó alatt. 

 

Markó: a Sapientia akkreditációja nem született volna meg az RMDSZ 
politikai támogatása nélkül 
2012. március 3. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

„A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációjához, ahogyan az intézmény 

létrehozásánál is, mindvégig szükség volt az RMDSZ politikai támogatására. Aki azt 

mondja, hogy nem fontos a parlamenti és kormányzati jelenlét, az tulajdonképpen rosszat 

kíván az erdélyi magyarságnak, hiszen ha például nem vagyunk ott a parlamentben és a 

kormányban, az egyetemi akkreditáció – bármennyire méltányos elvárás is – nem hogy 

későn, de sohanapján sem született volna meg” – jelentette ki Markó Béla. 

 

Sapientia: polémia a támogatásról 
2012. március 5. – Krónika 

Soha nem létezett arra lehetőség, hogy a magánegyetemek támogatást kapjanak az állami 

költségvetésből, aki ezt kéri, az vagy nem ismeri a törvényeket, vagy szándékosan 

félretájékoztat, hangulatot akar kelteni, hogy viktimizálhasson egy ügyet – mondta 

Gáspárik Attila, a felsőoktatás  finanszírozását megállapító bizottság tagja a Sapientia 

esetleges állami támogatása kapcsán. 

 

Százéves kérelmező Szigeten 
2012. március 5. – Krónika 

Újabb százas éveiben járó férfi, a 103 éves Bálint Imre nyújtotta be honosítási kérelmét a 

hétvégén Máramarosszigeten. Semjén Zsolt magyar kormányfő-helyettes szerint március 

15-e környékén a 150 ezredik határon túli veheti át a honosítási okiratokat. 

 

Átvilágítás 
2012. március 5. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke az RMDSZ által kezelt közpénzekkel foglalkozik: „az RMDSZ akkor is 

törvényesen járna el, ha a teljes keretet saját működésére, programjaira költené. 

Megtehetné. Nem biztos azonban, hogy ezáltal erkölcsi szempontból is „fedve lenne”, 

elvégre a romániai magyarság érdekvédelmi szervezeteként – mint ahogy a neve is  

mutatja – éppen azért jár neki ez a költségvetési támogatás, mert a magyar közösséget 

képviseli. 

 

Szász együttműködne 
2012. március 5. – Babos Krisztina – Krónika 

„Támogatom az együttműködést a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt 

megyei és helyi szervezetei között még abban az esetben is, ha a két párt országos 

vezetőségének nem sikerül megegyezésre jutnia” – jelentette ki Szász Jenő MPP-elnök. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28495
http://itthon.transindex.ro/?hir=28495
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61167
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61162
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=61170
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61163
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Cáfol Mezei János 
2012. március 5. – Krónika, transindex.ro 

Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester a Transindex megkeresésére cáfolta, hogy 

átigazolt volna a Néppártba. „Én a Magyar Polgári Párt színeiben indulok a választásokon 

polgármester-jelöltként, és nem áll szándékomban más pártokhoz csatlakozni”. 

 

RMDSZ: nem lesz koalíció 
2012. március 5. – Krónika, Új Magyar Szó 

Önálló jelöltlistával indul a helyhatósági választásokon az RMDSZ minden olyan Hunyad 

megyei településen, ahol szervezet működik – döntött szombati ülésén a szövetség Megyei 

Állandó Tanácsa (MÁT). A megyei tisztújítás során Winkler Gyula EP-képviselő maradt a 

helyi RMDSZ elnöke. 

 

Állampolgárságuktól megfosztott felvidékieket láttak vendégül Nagyváradon 
2012. március 5. - Nagy Orsolya - Krónika 

Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke kijelentette, hogy a szlovák 

állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok javára fog dönteni a strasbourgi 

Emberjogi Bíróság. Lomnici Zoltán és további négy felvidéki társa Tőkés László 

meghívására érkezett Nagyváradra a Felvidéki Szolidaritás Napja rendezvényre, aki az 

Erdély tiszteletbeli polgárai címet adományozta számukra. 

 

Kerekasztal: összefogással a népességfogyás ellen 
2012. március 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A szlovákiai magyarok számáról szóló népszámlálási adatok a legpesszimistább 

előrejelzéseket is felülmúlták - szögezte le közleményében a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala. A szervezet szerint a nyilvánosságra hozott adatok aggasztó közállapotról és 

hangulatról tanúskodnak. 

 

Egy meg(nem)oldás margójára 
2012. március 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

„Egy meg(nem)oldás margójára” a címe a Kétnyelvű Dél-Szlovákia legújabb 

nyilatkozatának, amelyben „nyílt választ“ küld Érsek Árpád közlekedési államtitkár 

napokban közzétett kijelentéseire. „Mi nem csupán azt szeretnénk, hogy legyen „lehetőség” 

kirakni a táblákat. Ez nem „siker”, bármennyire annak próbálják is eladni nekünk” – áll a 

közleményben. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61165
http://www.bumm.sk/65891/kerekasztal-osszefogassal-a-nepessegfogyas-ellen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120302163006/Egy-megnemoldas-margojara.html
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Az ügyfél szerint a hivatalnok hiányos szlováktudását gúnyolta 
2012. március 3. – Vrabec Mária – Új Szó 

A pozsonyi napilap egyik olvasója érdekes tapasztalatra tett szert a napokban az Általános 

Egészségbiztosító lévai fiókjában. Hiányos szlovák nyelvtudását a hivatalnoknő kigúnyolta, 

amikor pedig panaszt tett a biztosító meg nem történtnek nyilvánította az esetet. 

 

Lidové Noviny: nincs most szerepe a magyar kártyának 
2012. március 3. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Eltérően a korábbi szlovákiai választásoktól az idén „a magyar kártya semmilyen szerepet 

nem játszik” a választási kampányban - állítja a Lidové Noviny című cseh konzervatív 

napilapban Luboš Palata a Túl kevés ember két magyar párt számára című írásában. A 

szerző szerint ennek több oka van: az egyik, hogy az utóbbi másfél évben javult a szlovák-

magyar viszony, a másik tényező a Híd kormányzati szerepe. 

 

Fico kitartóan ismétli: nem mondott igazat Malina Hedvig 
2012. március 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Robert Fico szerint nem történtek meg azok a dolgok, amelyeket Malina Hedvig a 

megveretésével kapcsolatban állított. A Smer elnöke ezt egy vasárnapi politikai 

vitaműsorban jelentette ki. Alig egy hónappal ezelőtt a szlovák kormány 

sajtóközleményben fejezte ki sajnálkozását Malina Hedvig ügye miatt. 

 

Híd: a Rákóczi Szövetség nevében kampányolnak a párt ellen 
2012. március 4. – bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Híd úgy tudja, hogy valakik a Rákóczi Szövetség nevében hívogatják a lakosokat, és arra 

akarják rávenni őket, hogy az MKP-ra szavazzanak. A Híd az akció mögött az MKP három 

éves „árulózásának” folytatását látja. Az MKP közleményben határolódott el a történtektől. 

 

Balogh Csaba: Esterházy János példaként áll előttünk 
2012. március 4. – hirek.sk 

Esterházy Jánosra emlékeztek a zoboralji magyarok vasárnap Nyitraújlakon, a mártír gróf 

halálának 55 évfordulója alkalmából. Az emlékünnepségen Balogh Csaba, Magyarország 

pozsonyi nagykövete is beszédet mondott. 

 

Slota híveinél népszerű az Orbán-ellenesség 
2012. március 4. – Felvidék Ma 

A Ján Slota vezette SNS az előrehozott parlamenti választások kampányában Orbán-

ellenes és magyarellenes plakátokkal is megjelent, ezek mellett a cigányellenes óriásplakát 

győzött a Szlovák Nemzeti Párt versenyén. A párt február a honlapján mutatta be 

választási plakátjait, és versenyt hirdetett a honlap olvasói között, akik a nekik legjobban 

tetsző plakátra szavazhattak. 
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http://ujszo.com/online/regio/2012/03/03/az-ugyfel-szerint-a-hivatalnok-hianyos-szlovaktudasat-gunyolta
http://www.bumm.sk/65924/lidove-noviny-nincs-most-szerepe-a-magyar-kartyanak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120304155655/Fico-kitartoan-ismetli-nem-mondott-igazat-Malina-Hedvig.html
http://www.bumm.sk/65974/hid-a-rakoczi-szovetseg-neveben-kampanyolnak-a-part-ellen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120304185329/Balogh-Csaba-Esterhazy-Janos-peldakent-all-elottunk.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/32734-slota-hiveinel-a-ciganyellenesseg-a-legnepszerubb
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Korhecz: a vajdasági magyarság megmaradásának záloga lehet az uniós 
értékek mielőbbi meghonosítása Szerbiában 
2012. március 2. – Vajdaság Ma 

Az uniós tagjelöltség elnyerésével Szerbia még közelebb került annak a kérdésnek a 

végleges eldöntéséhez, hogy valóban az európai térségnek kíván-e tartós szereplője lenni - 

jelentette ki az MTI-nek Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

elnöke. 

 

A brit és az amerikai nagykövet az MNT elnökénél 
2012. március 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke hivatalában fogadta Michael Davenportot, Nagy-Britannia 

és Mary Burce Warlickot, az Egyesült Államok belgrádi nagykövetét. A tárgyalások során 

áttekintették a vajdasági magyarság aktuális helyzetét, az MNT eddigi tevékenységét, 

valamint a Tanács kapcsolatát az állami és önkormányzati hatóságokkal. 

 

Egeresi és Pásztor a magyarországi vidékfejlesztési miniszterrel tárgyalt 
2012. március 2. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke és Pásztor István, a tartományi kormány 

alelnöke, tartományi gazdasági titkár Újvidéken találkozott Fazekas Sándor magyarországi 

vidékfejlesztési miniszterrel, akivel Szerbia eurointegrációs útjának további lépéseiről, 

Vajdaságnak ebben a folyamatban betöltött szerepéről, valamint a mezőgazdaságon belüli 

együttműködési lehetőségekről tárgyaltak. 

 

 

Ágoston: Az unió minden hetedik polgára kisebbségi, ezért biztosítani kell 
számukra a kollektív jogokat 
2012. március 2. – Vajdaság Ma, MTI 

A tagjelölti státus megszerzése Szerbia számára a jövőbe vezető utat jelenti. Így értékelte 

Európai Tanács csütörtök éjszakai döntését Szerbia tagjelöltségéről Ágoston András, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke. 

 

Pásztor: a VMSZ önállóan indul a választásokon 
2012. március 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) önállóan indul a küszöbönálló választásokon, a 

választásokat követően pedig szeretné folytatni együttműködését a Demokrata Párttal 

(DS) és partnereivel, nyilatkozta pénteken Belgrádban Pásztor István, a VMSZ elnöke. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13034/Korhecz-a-vajdasagi-magyarsag-megmaradasanak-zaloga-lehet-az-unios-ertekek-mielobbi-meghonositasa-Szerbiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13034/Korhecz-a-vajdasagi-magyarsag-megmaradasanak-zaloga-lehet-az-unios-ertekek-mielobbi-meghonositasa-Szerbiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13036/A-brit-es-az-amerikai-nagykovet-az-MNT-elnokenel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13038/Egeresi-es-Pasztor-a-magyarorszagi-videkfejlesztesi-miniszterrel-targyalt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13040/Agoston-Az-unio-minden-hetedik-polgara-kisebbsegi--ezert-biztositani-kell-szamukra-a-kollektiv-jogokat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13040/Agoston-Az-unio-minden-hetedik-polgara-kisebbsegi--ezert-biztositani-kell-szamukra-a-kollektiv-jogokat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13041/Pasztor-a-VMSZ-onalloan-indul-a-valasztasokon.html
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Gyűjtsük egybe az összmagyarság értékeit 
2012. március 3. – Magyar Szó 

Kétnapos vajdasági látogatása során Fazekas Sándor néhány magyar kezdeményezésről is 

beszámolt. „Magyarországon a hungarikumtörvény parlamenti vitája zajlik, hamarosan 

elfogadásra kerül. Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy az összmagyarság értékét 

egybegyűjtsük, leltározzuk, és értéktárba foglaljuk. Ez komoly értékhordozó lehet, és 

inspiráló a vajdasági magyarságra nézve is, hiszen elfelejtett értékek kerülhetnek vissza a 

köztudatba.” 

 

Pásztor István: A vajdasági magyarság szemében megváltozott az EU 
megítélése 
2012. március 3. – Vajdaság Ma, MTI 

Szerbia uniós tagjelölti státusának megszerzése nagy megkönnyebbülést jelentett a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági magyarság számára, a helyi magyarság 

szemében megváltozott az EU megítélése - jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 

Egeresi: a Vajdaság számít az uniós előcsatlakozási alapokra 
2012. március 3. – Vajdaság Ma, MTI 

Az európai uniós tagjelöltségnek Szerbia nemzetközi megítélése szempontjából van 

jelentősége, de belpolitikai üzenete is van, tekintettel arra, hogy növekszik a szerbiai 

demokratikus erők politikai tőkéje, ami a küszöbönálló választások miatt fontos - 

vélekedett Egeresi Sándor, a vajdasági képviselőház elnöke. 

 

A vlach kérdés és a magyar ügy 
2012. március 3. – Vajdaság Ma 

„A VMDP csakúgy, mint a többi demokratikus párt itt Szerbiában üdvözli, hogy Szerbia 

tagjelöltje lett az Európai Uniónak…. Ebből, a most következő folyamatból számunkra az 

egyik legfontosabb szegmens, hogy mit tesz Szerbia a vlach kisebbség érdekében. Mert az 

egyezség, amelyet a román és a szerb EU-s képviselők kötöttek, az egy nagyon konkrét 

megegyezés és abban benne vannak a kollektív jogok biztosításának a módjai” – 

nyilatkozta Ágoston András az Újvidéki Rádiónak. 

 

Ki nem akar összefogást?  
2012. március 2. – Dunda György – Kárpát Igaz Szó 

A Kárpátalja című hetilap legutóbbi számában Bocskor László és Horkay Sámuel KMKSZ-

es képviselők azt állítják, hiába kértek a Beregszászi Polgármesteri Hivataltól március 15-i 

ünnepségükre szervezési engedélyt, ott elutasították őket. Bocskor László azt nyilatkozta, 

hogy „az UMDSZ, amely egyébként mindig az összefogás fontosságát hangsúlyozza, 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-03_Gyujtsuk_egybe_az_osszmagyarsag_ertekeit.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13047/Pasztor-Istvan-A-vajdasagi-magyarsag-szemeben-megvaltozott-az-EU-megitelese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13047/Pasztor-Istvan-A-vajdasagi-magyarsag-szemeben-megvaltozott-az-EU-megitelese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13048/Egeresi-a-Vajdasag-szamit-az-unios-elocsatlakozasi-alapokra.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4792/A-vlach-kerdes-es-a-magyar-ugy.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8484
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valójában még nemzeti ünnepeink méltatásából is ki akarja szorítani a KMKSZ-t 

Beregszászban”. Dunda György cikke cáfolja a KMKSZ állítását. 

 

Mégsem vonják össze a kárpátaljai felsőoktatási intézményeket? 
2012. március 4. – Kárpátalja Ma 

Március 1-jén Ukrajna Oktatási Minisztériumának első helyettese, Jevhen Szulima az UNE 

diákjaival és tanáraival találkozott. A jelenlévők tájékoztatták a minisztert, hogy kérik at 

ukrán kormány 760. számú rendeletének megváltoztatását, mely szerint átszerveznék a 

kárpátaljai felsőoktatási intézményeket. Jevhen Szulima elmondta: „Megígérem, hogy 

holnap készítek egy tervezetet annak érdekében, hogy megváltoztassuk a kabinet és 

Dmitro Tabacsnyik rendelkezését, amit, reményeim szerint, a miniszter úr is támogatni 

fog.” 

 

Egy „bölcs?” salamoni döntés margójára… 
2012. március 4. – Kárpátinfo 

Február 11-én Tiszasalamon magyar ajkú lakosságának egy része összegyűlt, hogy 

megvitassák: kezdeményezzék-e a falu történelmi nevének népszavazás útján történő 

visszaigénylését. A polgármester elutasította a kezdeményezést. A KMKSZ támogatását 

igénybe véve ügyvédhez fordultak, aki a napokban nyújtja be beadványait az illetékes 

hatóságoknak. 

 

A sikeresebb együttműködésért... 
2012. március 3. – RTV Slovenija Hidak 

Hodoson az Ifjúsági Központban találkoztak a szlovén országgyűlés muravidéki képviselői, 

valamint a Vas és Zala megyében megválasztott, a magyar-szlovén együttműködésben 

érintett magyarországi parlamenti képviselők. Az eszmecsere célja a szlovén-magyar 

államközi kapcsolatok segítése, a közvetlen határ menti tájegységek sikeresebb 

együttműködése, valamint a közös teendők elmélyítése volt. 

 

Visszalépés a törvénymódosítási javaslat 
2012. március 4. – Volksgruppen 

Nem tartalmaz lényeges változást a jelenlegi törvényhez képest, sőt visszalépést jelent az 

osztrák népcsoport-törvénynek a parlament elé beterjesztett módosítási javaslata – 

jelentette ki pénteken a bécsi magyar népcsoport-tanács elnöke, Deák Ernő. 
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http://www.karpatalja.ma/oktatas/8593-megsem-vonjak-ossze-a-karpataljai-felsooktatasi-intezmenyeket
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/2012/03/04/egy-bolcs-salamoni-dontes-margojara
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3449
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161859/
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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   
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www.mno.hu   
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