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A magyar kormány készen áll a párbeszédre Szlovákiával 
2012. március 28. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A magyar kormány készen áll a problémamegoldó párbeszédre Szlovákiával - mondta 

Németh Zsolt külügyi államtitkár Csáky Pál Álom a szabadságról című könyvének 

bemutatóján. Németh Zsolt hangsúlyozta: Szlovákiában magyar alapon szerveződő párt 

megint nem került be a parlamentbe, és a kormányzó Smer elkötelezettsége „a magyarok 

jogainak védelme iránt kétséges”. 

 

Fidesz–KDNP-s indítvány a nemzeti örökségről 
2012. március 28. – MTI, hirado.hu 

A nemzeti örökségről szóló határozati javaslatot nyújtottak be kormánypárti képviselők az 

Országgyűlésnek. Az indítvány elfogadásával a törvényhozás egyebek mellett elkötelezné 

magát az iránt, hogy a „Kárpát-medencei nemzeti kulturális örökségünket utódaink, 

valamint az emberiség számára megőrizze és továbbadja”. A Ház a javaslat elfogadásával 

rögzítené, „határozottan támogatja a magyar–magyar örökségi turizmust annak 

érdekében, hogy a XX. században a történelem viharai által szétszakított nemzetrészek 

ismét egymásra találjanak”. 

 

Varga László: önálló parlamenti frakció a célja a VMSZ-nek 
2012. március 28. – Vajdaság Ma, MTI 

Százezer szavazatot szeretne kapni a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a május 6-i 

szerbiai választásokon, ez hat vagy hét mandátumot, egyúttal önálló parlamenti frakciót 

jelentene - mondta Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője az m1 Átjáró című 

műsorában szerdán. 

 

Tájékoztató napok a Határtalanul! iskolai utazásokról áprilisban 
2012. március 29. – MTI 

A Határtalanul! program keretében a külhoni magyarlakta területekre irányuló iskolai 

utazásokról szervez tájékoztató napokat a Bethlen Gábor Alapkezelő áprilisban, a 

Magyarság Házában. A rendezvényeken a résztvevők hasznos információkat kapnak a 

pályázatok megírásával és lebonyolításával kapcsolatban. 

 

Az ARACIS dönti el, hány hallgatója lehet a MOGYE multikulturális karának 
2012. március 28. – transindex.ro 

A Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) fogja eldönteni, hány 

hallgatója lehet a MOGYE-n felállítandó multikulturális karnak – jelentette be Cătălin 

Baba. Az oktatási miniszter szerint ez az egyedüli módosítás, amelyet a MOGYE-

kormányhatározat szövegébe belefoglaltak. A tervezet szerint ugyanis a kormányhatározat E
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http://www.bumm.sk/66886/a-magyar-kormany-keszen-all-a-parbeszedre-szlovakiaval.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/28/10/Fidesz_KDNP_s_inditvany_a_nemzeti_oroksegrol.aspx?source=hirkereso
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13240/Varga-Laszlo-onallo-parlamenti-frakcio-a-celja-a-VMSZ-nek.html
http://www.dehir.hu/belfold/ismet-igenyleheto-tamogatas-a-hataron-tuli-iskolai-kirandulasokra/2012/03/29/
http://itthon.transindex.ro/?hir=28724
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szabályozta volna, hogy az új karon 325 hallgató magyar, 50 hallgató angol tagozaton 

tanulna. 

 

Catalin Baba: a MOGYE-nek sürgősen módosítania kell az egyetemi chartáját 
2012. március 28. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Catalin Baba oktatásügyi miniszter szerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemnek (MOGYE) sürgősen újra kell fogalmaznia a chartáját, és mintának a 

multikulturális kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem chartáját vehetné. Catalin 

Baba miniszter szerint nem tekinthető szegregációnak, hogy a MOGYE-n 

kormányhatározattal hoztak létre egy új, magyar és angol tannyelvű kart, hiszen a 

marosvásárhelyi egyetemen jelenleg is román, magyar és angol nyelven folyik az oktatás. 

 

A MOGYE megbízott rektora nem tudja, kinek kell alkalmaznia a 
kormányhatározatot 
2012. március 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Leonard Azamfirei, a MOGYE ügyvezetői jogkörökkel felruházott rektora kijelentette, nem 

tudja, kinek kell életbe léptetnie a magyar tagozatot létrehozó kormányhatározatot. 

 

Kelemen Hunor bízik a MOGYE új karainak akkreditálásában 
2012. március 28. – Erdély Ma, Paprika Rádió, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök közölte: bízik a MOGYE új karainak akkreditálásában. 

„Egyáltalán nem aggódom az egyetem akkreditálásáért. A többi helyi szinten dől el. A 

tanároknak meg kell szervezniük a programot, meg kell választaniuk a vezetőséget, a 

dékánt, a rektor-helyettest” – mondta az RMDSZ elnöke. 

 

MOGYE: újabb bírósági per indul 
2012. március 29. – Szucher Ervin – Krónika 

Perelni készül a MOGYE román diákszervezete. Nucu Marica, a liga alelnöke csalódásának 

adott hangot, mivel az oktatási tárca és a kormány nem vette figyelembe az elmúlt tíz nap 

alatt beterjesztett észrevételeiket. 

 

Az idén is két zarándokvonat megy a csíksomlyói búcsúra 
2012. március 28. – Krónika 

A csíksomlyói búcsúra az idén is két zarándokvonat indul Budapestről, a Székely Gyors és 

a Csíksomlyó Expressz, ebben az évben a szerelvények május 25-én indulnak és 28-án 

érkeznek vissza - közölték a szervezők. 

 

Ki indul a polgármesteri székért a Hargita megyei városokban? 
2012. március 28. – transindex.ro 

Az RMDSZ néhány kivételtől eltekintve megnevezte jelöltjeit, az MPP-s településvezetők 

újráznának és nagy dobásra készülnek, míg az EMNP-ben teljes titoktartást rendeltek el. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28718
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114436&cim=kelemen_hunor_bizik_a_mogye_uj_karainak_akkreditalasaban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62069
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62032
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16934
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Csendes László újabb hat évig lesz a CNSAS tagja 
2012. március 28. – transindex.ro, Szabadság 

A parlament két háza keddi együttes ülésén megszavazta az Országos Biztosítási Felügyelet 

Tanácsának, illetve a Volt Titkosszolgálati Levéltárat Átvilágító Országos Bizottság 

(CNSAS) tagjainak kinevezését. Az RMDSZ az Országos Biztosítási Felügyelet Tanács 

tagjaként Bíró Albint javasolta egy újabb öt éves mandátumra, a CNSASA tagjaként pedig 

Csendes Lászlót egy újabb hat éves mandátumra. 

 

Néppárti titoktartás 
2012. március 28. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt székelyföldi szervezeteinek elnökei elmondták, a júniusi 

helyhatósági választásokon egyetlen településen sem fognak a „magyar érdek ellen 

cselekedni”. A jelöltállítással kapcsolatosan csak annyi derült ki, hogy a Néppárt április 

20-ig fejezi be jelöltjeinek megnevezését, sőt olyan esetek is lesznek, amikor az utolsó 

pillanatban nevezik meg az önkormányzati választásokon induló jelöltünket. Lesznek 

olyan települések, ahol azon gondolkodnak, hogy ne indítsanak saját polgármester-jelöltet, 

hanem más jelöltet támogassanak. 

 

Lăcătuşu: 20 év múlva eltűnnek a románok a két székely megyéből 
2012. március 28. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Drasztikusan megfogyatkozott a román lakosság Kovászna és Hargita megyékben, 

kongatja a vészharangot a sepsiszentgyörgyi székhelyű, magyarellenességéről elhíresült 

Kovászna–Hargita Európai Tanulmányi Központ. Ioan Lăcătuşu, a központ igazgatója 

kiadott egy tanulmányt, amely szerint az elmúlt száz év során a két székely megyében 

elfogytak a románok. 

 

Jogerős a Sapientia akkreditációja 
2012. március 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Aláírta Traian Băsescu államfő a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

akkreditációjáról szóló rendeletet, így az egyetem teljes jogú felsőoktatási intézménnyé 

vált. 

 

Kevés pénz jön vissza a behajtott adókból a Székelyföldre 
2012. március 29. – Krónika 

Jelentős mértékben meghaladta az államkasszából a megyéknek kiutalt pénzösszeget az 

államnak befizetett adók és illetékek összege 2011-ben – derült ki a pénzügyminisztérium 

által a Gandul.info hírportálnak eljuttatott adatokból. Hargita és Kovászna megyének a 

kormány a befizetett összeg mintegy 80 százalékát utalta ki. 
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A Kerekasztal levelet írt Ficónak 
2012. március 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A 73 civil szervezetet tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztala levélben tudatta Robert 

Ficóval és alakuló kormányával a javaslatait a nemzeti kisebbségek jogait érintő 

kérdésekkel kapcsolatban. A szervezet fontosnak tartja, hogy a szlovák kormány 

a programnyilatkozatába sorolja be a nyelvhasználatra vonatkozó kérdések 

továbbfejlesztését. A jövőbeni célkitűzések között szerepelnie kell több törvény 

elfogadásának: a kisebbségi kultúrák finanszírozását, a kisebbségi közoktatást, valamint 

a kisebbségek jogállását is szabályozni kell. 

 

Magyar katolikus központ alakult 
2012. március 28. – Nagy Attila – Felvidék Ma 

Nagymegyeren megalakult a Porta fidei magyar katolikus központ, amelyet a 

Dunaszerdahelyi és a Vágsellyei Esperességek, valamint a Remény katolikus hetilap, illetve 

a Biró Márton Polgári Társulás hívott életre. A központ célja többek között egybegyűjteni 

és segíteni az egyes szlovákiai magyar katolikus szervezeteket. 

 

Megfogyva bár, de törve nem? 
2012. március 29. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

A szlovákiai választások eredményével foglalkozik a Heti Válasz cikke. A Fico kormány bár 

azt vallja, hogy nem fognak csorbulni a kisebbségi jogok, megszüntetni készül a 

kisebbségügyi és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot. Öllös László 

politológus szerint leginkább a Híd-Most szavazói választották a Smer-t legalább 30 ezren. 

Az MKP bár nem jutott be a parlamentbe szavazóinak száma megegyezett a két évvel 

ezelőttivel. Azonban Fico a magyarlakta körzetekben is tarolt, sokan úgy vélik, hogy ő a 

megoldás a szociális problémákra. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. március 29-i számában olvasható.) 

 

A VMSZ elnöke nem lát lehetőséget Szerbia szövetségi állammá alakítására 
2012. március 28. – Vajdaság Ma, MTI 

„Nem látom a reális lehetőségét annak, hogy Szerbiát át lehetne alakítani szövetségi 

állammá” – jelentette ki szerdán Belgrádban az MTI-nek Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A VMSZ ott lesz az április 1-jére összehívott 

konvención, amelyet a föderatív Szerbia megteremtését kezdeményezők hívtak össze. „A 

VMSZ osztja azoknak a véleményét, akik ugyancsak érzékelik Vajdaság lepusztulását és 

kirablását. Ezekről a kérdésekről készek vagyunk véleményt cserélni április 1-jén” - 

jelentette ki Pásztor István. 
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Pásztor: A magyar miniszterelnök vajdasági látogatása nem jelent 
beavatkozást a kampányba 
2012. március 28. – Vajdaság Ma, MTI 

Nem jelent beavatkozást egy másik ország politikai életébe Pásztor István, a VMSZ 

elnökének megítélése szerint Orbán Viktor tervezett vajdasági látogatása, amelynek során 

a magyar miniszterelnök bekapcsolódik a VMSZ választási kampányába. 

 

Kettővel több mandátumra számítanak 
2012. március 29. – Virág Árpád – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

„Az elmúlt négy évben el sikerült érnünk, hogy a vajdasági magyar közösséget, s ezáltal a 

Vajdasági Magyar Szövetséget, talán először komolyan vegyék ebben az országban” – 

jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke a párt köztársasági választási listájának szerdai 

átadása során Belgrádban. 

 

A magyar szavazatnak nemzetmegtartó ereje van  
2012. március 29. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Egyre rövidül a választásokig hátralévő idő, és egyre inkább letisztul, hogy ki kivel, milyen 

formában és melyik szinten száll versenybe a polgárok szavazatáért. A Magyar Szó Korhecz 

Tamással, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével beszélgetett a választásokról. Korhecz 

szerint az MNT „közvetlenül nem vesz részt sem a kampányban, sem a választásokon.” 

 

Kertelés nélkül: Pénz beszél 
2012. március 28. – Vajdaság Ma 

„A VMSZ gyakorlatilag még a választások kiírása előtt aratott egy fontos győzelmet. Orbán 

nemcsak az eddigi támogatásokat biztosítja, hanem azt is elérte, hogy ne legyen VMSZ 

elleni magyar összefogás” – írja Márton Attila. 

 

Dačić: az EU számára fontos Szerbia, Magyarország és Ausztria 
együttműködése 
2012. március 28. – Vajdaság Ma 

A keddi bécsi találkozón megállapítást nyert, hogy az Európai Unió számára létfontosságú 

Szerbia Ausztriával, s kiváltképp Magyarországgal való együttműködése, jelentette ki Ivica 

Dačić, a szerbiai kormány alelnöke, olvasható a szerbiai kormány honlapján. 

 

EP-vita Szerbiáról - magyar hozzászólásokkal 
2012. március 28. – Vajdaság Ma 

Az Európai Parlament (EP) szerdai brüsszeli plenáris ülésén az eddigi szerb EU-

integrációs folyamatot értékelő vitában a legtöbb hozzászóló üdvözölte, hogy Szerbia 

megkapta az EU-tagjelölti jogállást, de hangsúlyozta azt is, hogy a belgrádi hatóságoknak a 

tényleges csatlakozási tárgyalások eredményessége érdekében még sok tennivalójuk van. 
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Pedagógiai együttműködés Munkács és Debrecen között  
2012. március 28. – Kárpáti Igaz Szó 

A múlt hónapban ünnepelte alapításának 100. évfordulóját a Debreceni Egyetem, amely a 

Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem jogutódja. Az éves programsorozat kétnapos 

nagyszabású rendezvénnyel kezdődött. A határon túli magyar egyetemek fóruma után az 

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) mások mellett együttműködési 

megállapodást kötött a Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Kollégiumával. 

 

Három mini vízerőművet és egy naperőművet fognak építeni Kárpátalján 
2012. március 28. – Kárpátinfo 

Ebben az évben elképzelhető, hogy Kárpátalján két-három kisebb vízerőmű fog épülni – 

közölte Olekszandr Ledida, Kárpátalja kormányzója. Ledida megjegyezte, hogy a Talabor-

Nagy-ági vízerőmű elegendő Kárpátalja számára, ugyanakkor ez csupán az elektormos 

energia 7 %-át adja. Ezért Kárpátalja nincs elégségesen elektromos energiával bebiztosítva.  

 

Pélmonostoron ülésezett a MIK  
2012. március 28. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége volt a házigazdája a Magyar Ifjúsági 

Konferencia soros műhelyalkalmának, amelyre a hétvégén a pélmonostori Patria Hotelben 

került sor. A műhelyalkalomra az egész Kárpát-medencéből érkeztek résztvevők.  

 

A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottsága Lendván 
2012. március 28. – Népújság 

Az első szlovéniai hivatalos látogatásról hazatérőben a Magyar Országgyűlés Külügyi 

Bizottsága Balla Mihály elnök vezetésével Lendván az MMÖNK képviselőivel tárgyalt. Ez 

alkalomból Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntötte a magas rangú küldöttséget, 

melyet lendvai útjára Szent-Iványi István ljubljanai magyar nagykövet is elkísért. 
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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/

