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Kárpótlást kaphatnak a volt csehszlovák kárpátaljaiak 
2012. március 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Václav Klaus cseh államfő aláírta azt a törvénymódosítást, amely kibővítette azon egykori 

csehszlovák állampolgárok körét, akik kárpótlásra lesznek jogosultak, mert 1938-1939-ben 

és a II. világháború idején kényszerűen el kellett hagyniuk Kárpátalját. A kárpótlást 

kérőknek bizonyítaniuk kell, hogy az adott időszakban milyen ingatlanuk maradt 

Kárpátalján. Ennek alapján maximum kétmillió koronás kártérítést kaphatnak a cseh 

államtól. 

 

Ukrán lap: senkinek sem hiányzik a kárpátaljai magyar autonómia 
2012. március 29. – MTI 

Európában senkinek sem hiányzik a kárpátaljai magyarok autonómiája, amelyet Budapest 

a múlt század eleji Nagy-Magyarország visszaállításának ábrándja miatt támogat - írta 

online kiadásában a nacionalista Ukrajinszkij Tizsdeny c. ukrán heti hírmagazin. Ha a 

magyar autonómia megvalósulna a Beregszászi járásban, akkor ezt a jogot Kijev nem 

tagadhatná meg a többi nagyobb létszámú ukrajnai nemzetiségtől sem, így bármilyen 

autonómia szétzilálná az ukrán államot. 

 

Marosvásárhelyi oktatási problémákra hívták fel a figyelmet az erdélyi 
képviselők az EP-ben 
2012. március 29. – Krónika, transindex.ro, MTI, Szabadság 

A marosvásárhelyi magyar oktatással kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet az 

Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén, napirenden kívül elmondott szerdai 

felszólalásában Sógor Csaba és Tőkés László EP-képviselők. 

 

EMNP: üdvözlendő a MOGYE-határozat, de a „pezsgőbontással” várni kell 
2012. március 29. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) óvatos optimizmussal üdvözölte azt a 

kormányhatározatot, amely a MOGYE-n önálló szervezeti keretet biztosít a magyar nyelvű 

oktatás számára. Közleményében az EMNP leszögezi: az a tény, hogy az új kar keretében 

az oktatás nemcsak magyarul, hanem angolul és románul is folyna, „a rosszemlékű Petőfi-

Schiller Egyetem emlékét idézi”. 

 
Az oktatási miniszter szerint a MOGYE fogorvosi karán is dékánhelyettesi 
tisztség jár a magyaroknak 
2012. március 29. – transindex.ro 

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 – mondta Cătălin Baba. Az oktatási miniszter 
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http://www.bumm.sk/66926/karpotlast-kaphatnak-a-volt-csehszlovak-karpataljaiak.html
http://www.bumm.sk/66904/ukran-lap-senkinek-sem-hianyzik-a-karpataljai-magyar-autonomia.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62079
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62079
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62082
http://itthon.transindex.ro/?hir=28733
http://itthon.transindex.ro/?hir=28733
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szerint a létrehozott új kar mellett a magyar oktatást is nyújtó fogorvosi karon is 

dékánhelyettesi tisztség jár a magyaroknak, és a magyar oktatóknak jelen kell lenniük a 

fogorvosi kar tanácsában is. 

 

MOGYE: magyar kar létrehozása 
2012. március 29. – Erdély Ma, Duna Tv 

A MOGYE önálló magyar karáról szóló kormányhatározat a magyar tanárok és diákok 

kezébe adja a sorsuk alakítását – mondja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Azonban a 

munka neheze csak most kezdődik. Az egyetem dékánhelyettesével Száva Enikő 

beszélgetett. 

 

A MOGYE-ügy miatt veszíthet az RMDSZ 
2012. március 29. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A júniusi helyhatósági választásokon az RMDSZ elveszítheti a Maros megyei tanács elnöki 

tisztségét a liberális jelölt javára a MOGYE-ügy miatt, véli Marius Obreja. A Nemzeti 

Liberális Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke úgy véli, hogy a MOGYE magyar 

tannyelvű karának létrehozása nem más, mint egy RMDSZ-es kampányszeszély. 

 

Együttműködést kér a Kolozs megyei EMNP az RMDSZ-től és az MPP-től 
2012. március 29. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Választási együttműködést javasol az RMDSZ és az MPP Kolozs megyei szervezeteinek 

Gergely Balázs, az EMNP megyei elnöke, aki csütörtökön nyílt levélben jelezte: nyitottak a 

méltányos kooperációra. Nyílt levellében Gergely Balázs leszögezi: rendkívül fontos, hogy 

a magyar közösségi képviselet a Kolozs megyei és a kolozsvári testületekben is a lehető 

legnagyobb számban jelen legyen, illetve a mérleg nyelvét jelentse. 

 

Benedek Imre 300 ezer lejes kártérítést követelne Székely Istvántól 
2012. március 29. – Krónika 

Jogi úton követelne kártérítést Benedek Imre marosvásárhelyi orvos, polgármesterjelölt, 

amennyiben Székely István, az RMDSZ főtitkár-helyettese nem tudja bizonyítani a 

személyéről néhány napja Kolozsváron tett kijelentéseket, illetve nem hajlandó elnézést 

kérni állításai miatt. 

 

Visszavonta a Benedek Imrével kapcsolatos kijelentését Székely István 
2012. március 29. – Krónika 

A március 24-én, Kolozsváron megtartott Tájoló című közéleti konferencián Benedek 

Imrére, a Magyar Polgári Párt polgármester-jelöltjére vonatkoztatható kijelentésem 

ezúton visszavonom. Az érintettől elnézést kérek – írta a Krónikához eljuttatott nyílt 

levelében Székely István, az RMDSZ társadalomszervezési főtitkár-helyettese. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114502&cim=mogye_magyar_kar_letrehozasa_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-mogye-ugy-miatt-veszithet-az-rmdsz
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62084
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62081
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62085
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Kiemelten támogatná a szórványt a Communitas Alapítvány 
2012. március 29. – transindex.ro 

A Communitas Alapítvány kuratóriuma arra kéri a pályázatok elbírálását végző 

szaktestületeket, hogy kiemelten támogassák a szórványban működő civil 

kezdeményezéseket és programokat - nyilatkozta Kolozsváron Kovács Péter kuratóriumi 

tag, az RMDSZ főtitkára. 

 

Szatmáron is közös jelöltet állítana az EMNP 
2012. március 29. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Szatmárnémetiben is közös polgármesterjelöltet indítana az EMNP. Zatykó Gyula, a párt 

partiumi elnöke szerint csak így lehet újra magyar polgármestere a városnak. Ennek 

érdekében saját, meglévő jelöltjükről is lemondanának. Az EMNP április 4-ére hívta 

egyeztetésre az RMDSZ-t és az MPP-t az esetleges közös jelölt ügyében. 

 

Nyárádszereda: továbbra sem kerülhet a főtérre Csaba királyfi 
2012. március 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

„Nyárádszereda városi tanácsának RMDSZ-frakciója újra kinyilvánította: nem engedi, 

hogy Csaba királyfi szobra Nyárádszereda főterét díszítse. A szoborkitevés tervezete 7 

NEM (mind RMDSZ-esek) és 6 IGEN vokssal sajnos újra megbukott 2012. március 28-án 

a városi tanács havi ülésén, ahol a kormányzó tulipánosok megvétózták az ügy napirendre 

tételét” – írja Csíki Sándor. 

 

Előválasztás, megoldás? 
2012. március 29. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Előválasztások helyett a magyar pártok közötti egyeztetésre, megegyezésre lenne szükség 

Marosvásárhelyen, mondja Bakk Miklós politológus. Kádár Magor kommunikációs 

szakértő szerint, ha meg is rendezik az előválasztásokat, pontosan le kellene szögezni, hogy 

az eredményt hogyan értelmezik majd. 

 

Zaklatják a vármegyéseket – Államellenes a rovásírás-oktatás?! 
2012. március 29. – Erdély Ma 

Felkeltette a román titkosszolgálat érdeklődését a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi tagszervezete által útjára indított rovásírás-tanfolyam. 

Az első kurzus után Szőcs Zoltánt, a mozgalom helyi elnökét telefonon vonták kérdőre, 

illetve a helyi rendőrség is ellátogatott a tanfolyamnak helyet biztosító tanintézménybe. 

 

Szőcs Géza: a miniszter nem csenget kétszer 
2012. március 29. – Parászka Boróka – manna.ro 

A költő nem változott meg a díjtól, az államtitkár nem akarja máséval verni a csalánt. 

Szőcs Géza költővel a kultúráért felelős magyarországi államtitkár minőségében 

beszélgetett a Manna publicistája díjakról, kitüntetettekről és irodalmi befektetőkről. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28736
http://itthon.transindex.ro/?hir=28738
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114488&cim=nyaradszereda_tovabbra_sem_kerulhet_a_foterre_csaba_kiralyfi_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114490&cim=elovalasztas_megoldas_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114494&cim=zaklatjak_a_varmegyeseket_allamellenes_a_rovasiras_oktatas
http://manna.ro/coolturka/szocs-geza:-a-miniszter-nem-csenget-ketszer-2012-03-29.html


 

 

 

 

 

 
5 

Johann Taierling a kézdivásárhelyiek polgármesterjelöltje 
2012. március 29. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Sajtótájékoztató keretében mutatkozott be az EMNP kézdivásárhelyi polgármesterjelöltje. 

Nemes Előd, az EMNP háromszéki elnöke elmondta, Kézdivásárhely válságban van. 

Erkölcsi és gazdasági válság van, melynek megoldására egy fiatal, tapasztalt, a gazdasági 

életben jártas jelöltet támogat a Néppárt. Ezért választották Johann Taierlinget a 

kézdivásárhelyiek polgármesterjelöltjének. 

 

Bernády-ügy: hátra van még a neheze 
2012. március 29. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Öt román és öt magyar nemzetiségű tagja van jelenleg a marosvásárhelyi Dr. Bernády 

György Általános Iskola vezetőtanácsának, miután a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

csütörtöki ülésén két magyar és egy román nemzetiségű önkormányzati képviselőt jelölt ki. 

Még három tagra van szükség az iskolaszék megfelelő működéséhez. 

 

Előny és hátrány 
2012. március 29. – B. Kovács András – Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszék publicistája szerint „a helyhatósági választásokon bukkan majd felszínre első 

bizonysága annak, milyenek az erőviszonyok pillanatnyilag a három párt közt. Ezt majd 

olyan harc és vita követi, mely esetleges szövetségekhez és ellenszövetségekhez is 

elvezethet, de egy ideig még saját arcélük megrajzolásával lesznek elfoglalva a kihívó 

pártok, s ennek az erők összemérése az eszköze”. 

 

Felelőtlenség lenne a pártok részéről, ha nem Vass Leventét támogatnák 
2012. március 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára szerint a felmérések ellenére a végsőkig kell küzdeni 

Marosvásárhely székének elnyeréséért, ezt fogja tenni az RMDSZ is. Szerinte, ha a 

magyarok ugyanolyan arányban mennek el szavazni, mint a románok, és minden magyar 

Vass Leventére szavaz, akkor június 11-től magyar polgármestere lesz a városnak. 

 

Az Ady-emléktábla feliratát is ellopták 
2012. március 29. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

A Mária emlékmű meggyalázása után újabb magyar emlékművet csonkítottak meg 

Temesváron. A Ion Ghica utcában (Józsefváros) álló házon egy Ady-dombormű és alatta 

kétnyelvű felirat jelezte, hogy „Itt lakott Ady Endre, a magyar forradalmár költő 1897 

októberétől 1898 januárjáig.” A napokban fedezte fel Szekernyés János helytörténész, hogy 

a dombormű alól eltűnt a magyar és román nyelvű feliratot tartalmazó bronzból készült 

tábla. Feltehetően közönséges lopásról van szó. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/johann-taierling-a-kezdivasarhelyiek-polgarmesterjeloltje
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/bernady-ugy-hatra-van-meg-a-neheze
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=114549&cim=elony_es_hatrany
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114570&cim=felelotlenseg_lenne_a_partok_reszerol_ha_nem_vass_leventet_tamogatnak_audio
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_ady_emlektabla_feliratat_is_elloptak.php
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Kovács Péter: „a magyar kormánynak nem esne le a kétharmados korona a 
fejéről” 
2012. március 30. – Szabadság 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára tegnapi blogbejegyzésében sérelmezi, hogy a magyar 

kormány közleményében egy szóval sem méltatja az RMDSZ-nek a MOGYE-ügyében 

kifejtett munkáját. 

 

Új alprefektusokat neveztek ki 
2012. március 30. – Krónika 

Új alprefektusokat nevezett ki a kormány Brassó és Máramaros megyébe, a határozatok 

szerdán jelentek meg a Hivatalos Közlönyben. A két alprefektust az RMDSZ jelölte a 

funkcióba.  

 

Kulturális intézet nyílhat Kolozsváron  
2012. március 30. – Krónika, MTI  

Fontos, hogy Kolozsváron is nyíljon magyar kulturális intézet, ezt a roman kulturális 

kormányzat is támogatja – erről L. Simon László, a Magyar Országgyűlés kulturális és 

sajtóbizottságának elnöke beszélt, miután csütörtökön Hatos Pállal, a Balassi Intézet 

főigazgatójával bukaresti hivatalában felkereste Kelemen Hunor kulturális és 

örökségvédelmi minisztert. 

 

Nyelvhasználati útmutatót jelentetett meg a Fórum Intézet 
2012. március 29. – MTI, bumm.sk 

Nyelvi jogok Szlovákiában címmel anyanyelv-használati útmutatót jelentetett meg a 

Fórum Kisebbségkutató Intézet. A kiadvány a kisebbségek nyelveinek használatát érintő 

törvényi szabályozásban való könnyebb eligazodást célozza. 

 

Nem könnyíti meg a belügyminisztérium a nemzeti összefogást 
2012. március 29. – Felvidék Ma 

A szlovák belügyminisztérium visszaküldte a Nemzeti Összefogás Krasznahorkáért 

elnevezésű gyűjtés kérelmét. Az indoklás szerint nem lehet bejegyezni magyar nyelven 

megnevezett gyűjtést. Néhány hónapon belül a Belügyminisztérium immár harmadszor 

követ el jogsértést a magyar nyelvhasználattal szemben, ugyanis a Somorja Hangja PT és a 

Magyar Polgári Kör bejegyzésénél ugyanezt már kétszer „eljátszotta”. 

 

Helyezkedés? 
2012. március 29. – TASR, Felvidék Ma, Új Szó 

A Smer frakciójába lépett be a Most-Híd három ligetfalusi helyi képviselője azt követően, 

hogy Tomáš Ágošton halálával megszűnt a csoport önállósága. A képviselők döntését a 
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http://www.bumm.sk/66930/nyelvhasznalati-utmutatot-jelentetett-meg-a-forum-intezet.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/33228-nem-konnyiti-meg-a-belugyminiszterium-a-nemzeti-osszefogast
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/33221-helyezkedes
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pozsonyi kerületi elnök, Ožvald Erzsébet úgy kommentálta, hogy „a helyi struktúrák ügye” 

ilyen kérdésekben határozni. 

 

Megszűnik a lekéri kisiskola 
2012. március 29. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

Szeptembertől megszűnik a lekéri magyar és szlovák kisiskola. A szülők és az 

iskolaigazgatók nem értenek egyet az önkormányzat döntésével, ezért petíciót írtak, és egy 

rendkívüli testületi ülésen vonták kérdőre a képviselőket. 

 

Ada: tőke nélkül kerülhetnek MNT-hez a könyvtár alapítói jogai 
2012. március 29. – Vajdaság Ma 

Csonka Áron, Ada község képviselő-testületének elnöke szerint félretájékoztatják az 

embereket a Szarvas Gábor Könyvtár alapítói jogainak Magyar Nemzeti Tanácsra történő 

részbeni átruházásával kapcsolatban. Az alapítói jogok nem azonosak az alapító tőkével, 

hangsúlyozza a kkt elnöke. 

 

Kezdeményezés újabb magyar gimnáziumi tagozatok megnyitására 
2012. március 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta az új ügyrendjét, amely meghatározza majd az 

elkövetkezőkben az MNT működését. Az új változat számos pontjában precízebb és 

érthetőbb, mondta Korhecz Tamás, az MNT elnöke. A testület tagjai megszavazták, hogy 

az MNT oktatási bizottsága kérvényezi a minisztériumtól, hogy Szabadkán és 

Nagybecskereken egy-egy gimnáziumi tagozattal több nyílhasson ősszel. 

 

Kilencedikként kihirdette a VMSZ listáját a Köztársasági Választási Bizottság 
2012. március 29. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) csütörtökön kihirdette a Vajdasági Magyar 

Szövetség – Pásztor István nevű jelöltlistát a májusi szerbiai parlamenti választásokra. A 

bizottság az ülésén megerősítette, hogy átadták 12 200 polgár nyilatkozatát a lista 

támogatásáról. 

 

Szakmai tanácskozás a közoktatás fejlesztéséért 
2012. március 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Milyen fejlesztési lehetőségeket tudnának alkalmazni a pedagógusok Vajdaságban annak 

érdekében, hogy az oktatói munka még hatékonyabb legyen – erről a kérdésről 

tanácskoztak a vajdasági pedagógusok az MNT által szervezett oktatási konferencián, 

melyet csütörtökön tartottak meg a Szabadkán. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4834/Ada-toke-nelkul-kerulhetnek-MNT-hez-a-konyvtar-alapitoi-jogai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13251/Kezdemenyezes-ujabb-magyar-gimnaziumi-tagozatok-megnyitasara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13247/Kilencedikkent-kihirdette-a-VMSZ-listajat-a-Koztarsasagi-Valasztasi-Bizottsag.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13248/Szakmai-tanacskozas-a-kozoktatas-fejleszteseert.html
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VaMaDiSz: Ezerháromszáz-huszonhét végzős középiskolást tájékoztatnak 
2012. március 29. – Vajdaság Ma 

Rendkívül nagy az érdeklődés a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz) 

Felsőoktatási Tájékoztató Körútja iránt, amely idén az összes olyan vajdasági középiskolát 

érinti, amelyben magyar nyelven is folyik az oktatás. 

 
Konzuli napok Magyarittabén 
2012. március 29. – Pannon RTV 

Nyílt konzuli napot tartottak Magyarittabén. A bánáti településen mintegy százan adták át 

az egyszerűsített honosítási kérelmüket. 

 

Az EP felszólította Szlovákiát Koszovó elismerésére 
2012. március 29. – MTI, Felvidék Ma 

Az Európai Parlament (EP) csütörtöki brüsszeli plenáris ülésén elfogadták azokat a 

jelentéseket, amelyek a szerb, a koszovói és a montenegrói EU-integrációs folyamat eddigi 

eredményeit és a további teendőket tekinti át. A Szerbiától való elszakadását 2008-ban 

kimondó Koszovóról szóló jelentést szintén meggyőző többséggel szavazták meg az EP-

képviselők. Ebben a dokumentumban felszólították Koszovó elismerésére azt az öt EU-

tagországot, amely ezt még nem tette meg. 

 

„Belgrádnak még sok teendője van” 
2012. március 29. – Pannon RTV 

Schöpflin György, Magyarország fideszes EP-képviselője az Európai Parlamentből 

nyilatkozott a Pannon RTV-nek a Szerbiáról szóló vita, illetve a döntéshozatal kapcsán. 

 

Állami kitüntetések a délvidéki szórvány-oktatásért és a franciaországi 
magyarok érdekképviseletéért 
2012. március 29. – MTI 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetését kapta Rácz Katalin 

Gizella és Kalapis Sztoján. Mindketten a délvidéki magyar szórványközpontban, Muzslyán 

folytatnak nevelő munkát. Mellettük a Franciaországban élő Nádasdy Borbála 

nyugalmazott balettmestert tüntették ki az érdemrenddel. 

 

A KMKSZ el tud járni a kárpátaljai magyarság ügyeiben 
2012. március 30. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség változatlanul céljául tűzi ki, hogy mindenkor a 

közösség egészének érdekeiből, hosszú távú megmaradásának szempontjából kiindulva 

cselekedjék – hangzott el a Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének vasárnapi 

közgyűlésén Beregszászban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13249/VaMaDiSz-Ezerharomszaz-huszonhet-vegzos-kozepiskolast-tajekoztatnak.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/33235-az-ep-felszolitotta-szlovakiat-koszovo-elismeresere
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-30/a-kmksz-el-tud-jarni-a-karpataljai-magyarsag-ugyeiben.php
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Megoldás lehet az e-tankönyvprojekt 
2012. március 30. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ungvári Magyar Tankönyvszerkesztőség 

által a Bethlen Gábor Alap támogatásával indított e-tankönyvprojekt bemutatására került 

sor azon a szakmai megbeszélésen, amelyre múlt pénteken került sor Beregszászban a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

 

Pintér Sándor levele határügyben 
2012. március 30. – Kárpátalja 

Pintér Sándor belügyminiszter levélben válaszolt a KMKSZ levelére, amelyben az 

érdekvédelmi szervezet a KMKSZ által kiadott támogató nyilatkozat alapján vízumhoz 

jutott kárpátaljai magyar utazók vegzálása miatt emelt szót. 

 

Amatőr bizalmatlansági indítvány 
2012. március 30. – Kárpátalja 

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Gajdos István, Beregszász polgármestere ellen 

Eduart Pukanics képviselő, aki a Front Zmin párt nevében jutott mandátumhoz a 

Beregszászi Városi Tanácsban. Ismerve a tanácsi politikai erőviszonyokat, kezdettől nem 

tűnt valószínűnek, hogy az indítvány eléri célját, s menesztik hivatalából az UMDSZ-es 

polgármestert – írja a Kárpátalja c. hetilap. 

 

Fókuszban az óvodai nevelés 
2012. március 30. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyar óvodapedagógusok XII. szakmai konferenciáján a beregszászi II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kétnapos szakmai konferenciát rendeztek az 

óvodapedagógiáról. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke elmondta, hogy a magyar kormány 

2012-t a külhoni magyar óvodák évének nyilvánította. „Ez azt is jelenti, hogy hamarosan a 

Magyar Állandó Értekezlet oktatási szakbizottsága javaslatainak figyelembevételével 

kiírnak egy pályázatot, amely a kárpátaljai magyar óvodák munkatársait fogja 

megszólítani, hogy anyaországi jó példákat sajátítsanak el. 

 

Támogatások a kárpátaljai magyarság megmaradásáért 
2012. március 30. – Kárpátalja 

A Rákóczi-főiskola Győr termében tartott tájékoztató nyílt napot a budapesti székhelyű 

BGA Zrt. az anyaországi pályázati lehetőségek iránt érdeklődő intézmények munkatársai 

számára. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-30/megoldas-lehet-az-e-tankonyvprojekt.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-30/pinter-sandor-levele-hatarugyben.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-03-30/amator-bizalmatlansagi-inditvany.php
http://www.karpatalja.ma/kozelet/9507-tamogatasok-a-karpataljai-magyarsag-megmaradasaert
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Vaján ülésezik a magyar-ukrán kormányközi vegyes bizottság 
2012. március 29. – Kárpátalja Ma 

Vidékfejlesztési kérdésekről, a fogyasztóvédelmet és a népegészségügyet érintő 

együttműködési lehetőségekről tárgyal kétnapos, kihelyezett ülésén a magyar-ukrán 

kormányközi vegyes bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján. 

 

Mindszenty rendezvénysorozat Bécsben 
2012. március 29. – Volksgruppen 

Száztizenöt éve, 1892-brn született a Vas megyei Csehimindszenten Mindszenty József 

bíboros, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása. A jubileumi év alkalmából 

Bécsben is megemlékeznek számos rendezvényen Mindentszentyről. 

 

Munkácsy-kiállítás nyílik Bécsben 
2012. március 29. – MTI, hirado.hu 

Munkácsy Mihály életművéből nyílik átfogó kiállítás a hét végétől Bécsben - jelentették be 

csütörtökön egy bécsi sajtótájékoztatón. Mintegy hatvan festmény és negyven más 

műtárgy látható két hónapon át a Künstlerhausban a Munkácsy Alapítvány szervezésében. 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/9473-vajan-ulesezik-a-magyar-ukran-kormanykozi-vegyes-bizottsag
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163114
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/29/13/Munkacsy_kiallitas_nyilik_Becsben.aspx
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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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