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Külhoni magyar óvodák éve: Kárpát-medencei körutat indítanak 
2012. május 9. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Kárpátinfo 

A magyarországi jó óvodapedagógiai gyakorlatok bemutatására Kárpát-medencei körutat 

indítanak a külhoni magyar óvodák éve program keretében, a körút első állomása szerdán 

a horvátországi Kopács lesz. A nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-hez eljuttatott 

tájékoztatóban azt írta, hogy a foglalkozáson a gyermekek, a pedagógusok és a szülők a 

meseszövéssel ismerkedhetnek meg, és átélhetik a közös népmesei hagyományainkra 

épülő élő történetszövés élményét. 

 

Pásztor István: Meglopták a VMSZ-t a választásokon 
2012. május 9. – Kartali Róbert - Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Szilárd meggyőződésünk, hogy a vasárnapi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetséget 

meglopták - jelentette ki Pásztor István, a párt elnöke szerdai sajtótájékoztatóján. A 

választások éjszakáján Pásztor István, mint elnökjelölt 91 ezer 401 szavazatot tudhatott 

magáénak, ellenben kedd délutánra már közel 30 ezer szavazattal kevesebb, 63 ezer 262-re 

esett le ez a szám. 

 

„Fölszedik” a választási küszöböt 
2012. május 9. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Eltörölné a parlamenti küszöböt a készülő választási törvényből az új kormány. A szenátus 

által már kedden elfogadott tervezet értelmében a parlamenti választások egyfordulósak 

lennének, és minden választókerületben az első helyen végző jelölt szerezne mandátumot. 

A tervezetben egyelőre benne maradt a pártok számára érvényes ötszázalékos parlamenti 

küszöb, ezt iktatnák ki a Szociáldemokrata Párt és Nemzeti Liberális Párt alkotta 

Szociálliberális Unió (USL) honatyái.. 

 

Újabb kettős állampolgárok fordultak Strasbourghoz 
2012. május 9. – bumm.sk, MTI, Felvidék Ma, ujszo.com, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Újabb felvidéki magyarok fordulnak a strasbourgi emberi jogok európai bíróságához 

szlovák állampolgárságuk elvesztése miatt - hangzott el Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke és a három érintett közös szerdai budapesti 

sajtótájékoztatóján. 

 

Nem fizeti az RMDSZ a gyerekek nevelési támogatását. Marad a Bethlen 
Gábor Alap. 
2012. május 9. – Erdély Ma, Szatmári Monitor 

RMDSZ-közeli források szerint a Szövetség nem hajlandó fizetni a magyar iskolákban és 

óvodákban tanuló gyerekeknek a nevelési támogatást, így a szülők ebben az évben is csak 

abban a támogatásban részesülnek, amelyet az Erdélyi Magyar Néppárt révén a Bethlen 

Gábor Alap folyósít számukra az Erdélyi Magyar Pedagógus Szövetségen keresztül. 
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http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=117801&cim=kulhoni_magyar_ovodak_eve_karpat_medencei_korutat_inditanak
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4921/Pasztor-Istvan-Megloptak-a-VMSZ-t-a-valasztasokon.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63311
http://www.bumm.sk/68472/ujabb-kettos-allampolgarok-fordultak-strasbourghoz.html
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=117797&cim=nem_fizeti_az_rmdsz_a_gyerekek_nevelesi_tamogatasat_marad_a_bethlen_gabor_alap
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=117797&cim=nem_fizeti_az_rmdsz_a_gyerekek_nevelesi_tamogatasat_marad_a_bethlen_gabor_alap
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A határon túliak választójoga lehetőség és kihívás 
2012. május 9. – bumm.sk, Magyar Nemzet Online, hirado.hu 

A magyarság és az ország sorsának világszerte közös döntése növeli az azonosságtudatot és 

a magyarok közötti szolidaritást – írja a Méltányosság Politikaelemző Központ (MPK) 

legfrissebb elemzése alapján a mno.hu. Az MPK szerint a szavazati jog kiterjesztése révén a 

nemzetegyesítés jogilag megtörténik, békés megoldással, határmódosítás nélkül. 

 

Szávay: káosz van a nemzetpolitikai államtitkárságon 
2012. május 9. – bumm.sk, MTI 

A Jobbik szerint a nemzetpolitikai államtitkárság elmúlt két évi tevékenysége a kormány 

"legnagyobb szégyene", mert az államtitkárságon "káosz, dilettantizmus és fejetlenség" 

uralkodik - jelentette ki az ellenzéki párt nemzetpolitikai kabinetvezetője szerdai 

sajtótájékoztatóján Budapesten. Szávay István hangsúlyozta: a Jobbik felháborítónak 

tartja, hogy Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kedden 

gyökeres fordulatról beszélt a kormány nemzetpolitikáját illetően az elmúlt 8 évhez képest. 

 

Ülésezett a Máért gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága - 
napirenden a Kárpát régió üzleti hálózat létrehozása 
2012. május 9. – MTI 

A Kárpát régió üzleti hálózat létrehozása szerepelt többek között a Magyar Állandó 

Értekezlet (Máért) gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottságának szerdai 

budapesti ülésén. A Magyarság Házában tartott ülésén Szatmáry Kristóf, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára, a 

szakbizottság elnöke beszámolt a Kárpát régió üzleti hálózat létrehozásáról, amelynek 

keretén belül Kolozsvárott május 4-én meg is nyílt az első iroda. 

 

KMN: program már van, költségvetés még nincs 
2012. május 9. – manna.ro, transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A Kolozsvári Magyar Napok túlnőtt az EMNP és az RMDSZ vélt és valós párthatalmi 

marakodásán, idén ismét közösen szervezik meg az erdélyi kulturális seregszemlét, és 

remélhetőleg hiányozni fognak a politikusi beszédek. Annál is inkább, mert a KMN-t 

nyélbe ütő Kincses Kolozsvár Egyesületet a Bethlen Gábor Alap kiemelt fontosságú 

intézménnyé nyilvánította, ami pénzbeli juttatást is jelent a seregszemle számára, 

harangozták be szerdán Kolozsváron a szervezők. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120509094419/A-hataron-tuliak-valasztojoga-lehetoseg-es-kihivas.html
http://www.bumm.sk/68474/szavay-kaosz-van-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsagon.html
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=198530&lang=hun#198530
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=198530&lang=hun#198530
http://manna.ro/kozter/kmn:-program-mar-van-koltsegvetes-nincs-2012-05-09.html
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Öt személyt váltott le Ponta Markó Béla csapatából, Dézsi Attila 
kormányfőtitkár is távozik tisztségéből 
2012. május 9. – transindex.ro 

Victor Ponta miniszterelnök számos államtitkárt váltott le, Markó Béla volt 

miniszterelnök-helyettes csapatában összesen öt államtitkárt és tanácsadót cserélt le. 

Dézsi Attila kormányfőtitkár ezentúl kormányellenőrként fog tevékenykedni. 

 

Eckstein: a kampány lényege az emberekkel történő beszélgetés 
2012. május 9. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Megnyitotta kampányát és egyúttal a Város Patikája nevet viselő kampányirodáját 

Eckstein-Kovács Péter, aki a kolozsvári polgármesteri tisztségre a pályázik. A rendhagyó 

sajtótájékoztatón elmondta, a Kolozsvár Főterén, a 16 szám alatt levő helyiséget azért 

hívják patikának, mert a patikába akkor tér be az ember, ha valamilyen problémája van, és 

segítségre szorul. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ-nek csak aggályai vannak a Ponta-kormánnyal 
kapcsolatosan 
2012. május 9. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az RMDSZ-nek egyelőre csak aggályai vannak a hétfőn beiktatott baloldali Ponta-

kormánnyal kapcsolatban - nyilatkozta szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az új 

kabinet máris megakadályozta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar tagozatának a létrejöttét, a választójogi törvény folyamatban levő 

módosításával lemondott az arányos képviseletről, és bejelentette, a kulturális autonómia 

fejezete nélkül fogadja el a parlamentben 2005 óta megrekedt kisebbségi törvényt. 

 

Az új kormány lecseréli a prefektusokat és a közigazgatás átszervezésre 
készül 
2012. május 9. – Erdély Ma, MTI 

A Ponta-kormány lecseréli a megyei kormánybiztosokat (prefektusokat) és nem a megyék 

helyett, hanem azok fölött alakítana ki közigazgatási régiókat – derült ki az új 

miniszterelnök egy televíziós interjújából, amelyet a Rador hírügynökség idézett. 

 

A háromszéki románoknak nem tetszik az egyfordulós választás 
2012. május 9. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Victor Ponta és Crin Antonescu az RMDSZ-nek ajándékozza Kovászna megyében az 

egyetlen román képviselő helyét – véli Dan Manolăchescu, a PDL Kovászna megyei 

szervezetének elnöke. Tamás Sándor, az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének elnöke 

úgy véli, minden politikai hatalomnak jogában áll, hogy változásokat eszközöljön a 

választási törvényben, de nem éppen tisztességes ezt pár hónappal a választások előtt 

tenni. Meglátása szerint ha az egyfordulós rendszer életbe lép, az erdélyi magyarság 

számára átrajzolódik a parlamenti képviselet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29101
http://itthon.transindex.ro/?hir=29101
http://itthon.transindex.ro/?hir=29106
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63309
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63309
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117777&cim=az_uj_kormany_lecsereli_a_prefektusokat_es_a_kozigazgatas_atszervezesre_keszul
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117777&cim=az_uj_kormany_lecsereli_a_prefektusokat_es_a_kozigazgatas_atszervezesre_keszul
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nem-kedvez-a-haromszeki-romanoknak-az-egyfordulos-valasztasi-rendszer
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A Székelyföld-Szórvány partnerségről 
2012. május 9. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az elmúlt húsz esztendőben 35 ezerről 16 ezerre csökkent a magyarok száma Hunyad 

megyében. Székelyföld tömbmagyarsága ezért segítőkezet nyújtott a szórványban élő 

magyaroknak. Már harmadik éve létezik, működik a Székelyföld-Szórvány Partnerség 

Program, amelynek az a célja, hogy megerősítse a szolidaritást, az együttműködést Erdély 

magyar közösségén belül. 

 

Csóti György: a kormány a radikalizmus felé tolja a magyar kisebbséget 
2012. május 9. – Erdély Ma, hirado.hu 

Most született meg a felismerés, hogy a magyar nemzeti közösségeket az elcsatolt, 

elszakított területeken csak a teljes körű és a tényleges autonómia mentheti meg a 

pusztulástól – jelentette ki Csóti György, a Fidesz országgyűlési képviselője a Duna 

Televízió Közbeszéd című műsorában. A román politika csak addig hitegette a magyar 

nemzeti közösséget, míg az politikailag érdekében állt – véli a fideszes képviselő. 

 

Visszaléptek a PPDD jelöltjei 
2012. május 9. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Partidul Popular Dan Diaconescu (PPDD) Maros megyei tanácselnökjelöltje, illetve 

marosvásárhelyi polgármesterjelölje visszalépett egy nappal a jelöltségek véglegesítési 

határideje előtt. Ez azt jelenti, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri székért – keddtől, 

immár véglegesen – a PDL országos alelnöke és Maros megyei elnöke, Dorin Florea 

(ApMS), az RMDSZ színeiben Frunda György szenátor, az MPP színeiben dr. Benedek 

Imre professzor, az USL színeiben a párt jegyzője, Cornel Brişcaru indul, valamint 

Smaranda Enache függetlenként vág neki a június 10-ei helyhatósági választásoknak.  

 

Új Borsos-szobrot öntet a város 
2012. május 9. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

Amennyiben hétvégéig nem találja meg a rendőrség Borsos Tamás szobrát, az 

önkormányzat újraönteti azt – tudta meg a szekelyhon.ro Csegzi Sándortól, 

Marosvásárhely alpolgármesterétől. Hozzátette, ez ügyben már beszélt az alkotóval, Kiss 

Leventével. 

 

A csángóoktatást segítené Gyergyószentmiklós 
2012. május 9. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Ahol a pedagógushiány megjelenik, ott az asszimiláció erősödik – jelentette ki Mezei János 

gyergyószentmiklósi polgármester sajtótájékoztatóján, ezzel támasztva alá szándékát: 

szeretne közbenjárni, hogy magyar pedagógusok oktassanak a Csángóföldön. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117785&cim=a_szekelyfold_szorvany_partnersegrol_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117731&cim=csoti_gyorgy_a_kormany_a_radikalizmus_fele_tolja_a_magyar_kisebbseget_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/visszaleptek-a-ppdd-jeloltjei
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-borsos-szobrot-ontet-a-varos
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/a-csangooktatast-segitene-gyergyoszentmiklos
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Intézményi kétnyelvűséget kér Veress Dávid 
2012. május 9. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Több csíkszeredai intézmény előtt tartott előre bejelentett rövid tiltakozást szerdán délben 

Veress Dávid, az Édes Anyanyelvünkért Szövetség elnöke, aki kétnyelvű feliratok 

kihelyezését kéri az épületek homlokzataira. 

 

Csíkszereda felemelkedéséért dolgoznak a Néppárt jelöltjei 
2012. május 9. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

„Igyekeztünk egy olyan képviselőjelölti listát összeállítani, amely a városgazdálkodás 

szempontjából az összes fontos területre – oktatás, kultúra, sport, egészség, gazdaság, 

környezetvédelem – szakembereket tud biztosítani” –  fogalmazott Soós Szabó Klára, az 

Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai polgármesterjelöltje, azon a szerdai 

sajtótájékoztatón, melyen az eddigi elhibázott politikával szemben alternatívát felmutatni 

kívánó új párt több jelöltje is bemutatkozott. 

 

MOGYE: újabb egyeztetés 
2012. május 10. – Krónika 

AVictor Ponta által vezetett új kormány két tagja, Ioan Mang oktatásügyi és Andrei Marga 

külügyminiszter várhatóan ma a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar és roman oktatóival találkozik, mint  mondták, azzal a céllal, hogy 

mindkétfél számára elfogadható megoldást találjanak a kialakult konfliktushelyzetre. 

 

Székelyföldi nem a Ponta-kabinetnek 
2012. május 10. – Krónika, Új Magyar Szó 

Nem fizetik vissza a kormány tartalékalapjából kapott pénzösszegeket Hargita és Kovászna 

megye önkormányzatai. A Hargita Megyei Tanács 6 millió lejt kapott az Ungureanu- 

kabinettől, míg Kovászna megye önkormányzatának 4,8 millió lejt utaltak Bukarestből. 

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök tegnap kifejtette: nem adják vissza a 

kormánypénzt, hiszen törvényesen kapták, és ha kell, perre mennek érte. 

 

Erősítenék a székely térségi identitást 
2012. május 10. – Krónika 

A sikeres Székelyföld fórumsorozatot tartották tegnap Sepsiszentgyörgyön. A 

rendezvényen Bíró A. Zoltán, a csíkszeredai Regionális és Antropológiai Kutatások 

Központjának munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a térség identitása 

összekapcsolódik az etnikai identitással, ezért sokáig hallgatni kellett róla.   

 

Demeter Andrást nem bántják? 
2012. május 10. – Új Magyar Szó 

A kormányváltás után is maradhatnak a helyükön a közszolgálati televízió és rádió 

jelenlegi vezetői – ígérte kedden este a miniszterelnök. Victor Ponta kifejtette, nem tartja 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/intezmenyi-ketnyelvuseget-ker-veress-david
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/csikszereda-felemelkedeseert-dolgoznak-a-neppart-jeloltjei
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megoldásnak, hogy az előző koalíció befolyása alatt lévő intézményvezetőket saját 

embereire cserélje az új parlamenti többség.  

 

Ha másként nem megy, önálló magyar orvosit! 
2012. május 9. – Erdély Ma, Népújság 

Döbbenetes, ami jelenleg az orvosi egyetemmel történik, hiszen egy olyan dologról van 

szó, amely tulajdonképpen Romániában már működik. Egy kormánynak, amikor az ország 

gazdasági helyzete siralmas, amikor hatalmas a munkanélküliség, nagy a szegénység, az a 

legnagyobb problémája, hogy az előző kormány határozatát, amely tulajdonképpen arra 

vonatkozik, hogy a törvényességet be kell tartani, visszavonja – jelentette ki tegnap 

sajtótájékoztatón dr. Benedek István professzor, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke. 

 

Villámgyors intézkedések nacionalista töltettel 
2012. május 9. – Erdély Ma, MTI 

Az új kormány néhány nap leforgása alatt több olyan nacionalista szellemű intézkedést 

hozott, amely a magyar közösség egészének a politikai képviseletét csorbíthatja a jövőben, 

s amely ráadásul a szociáldemokraták politikai bosszúját is jelzi a Romániai Magyar 

Demokrata Párttal szemben. 

 

Zajlik a közadakozás a komáromi Turul-szoborért 
2012. május 9. – bumm.sk 

A trianoni békediktátum aláírásának és Komárom kettészakításának évfordulójára 

emlékezve június 4-én a dél-komáromi körforgalomban, a nemzeti összefogás keretében, 

egy Turul madarat ábrázoló szobor felállítását tervezi az Endresz Csoport.  

 

Éléskamra újratöltve? 
2012. május 9. – Samu István – Felvidék Ma 

“Sokan mind a mai napig úgy gondoljuk, sőt érezzük is, hogy Dél-Szlovákia határ menti 

régiói két évtizede „mostohagyermekei" a mindenkori Csehszlovák és Szlovák Államnak. 

Mégis a választások azt bizonyítják, hogy még mindig nem kapott e régiók lakossága 

akkora nyaklevest, hogy ezt választási részvételével és szavazatával ki is fejezze” – írja 

Samu István, a Via Nova országos elnökhelyettese a Felvidék Mán. 

 

A kulturális szektor kulcsszerepe  
2012. május 9. – Szabad Újság Online 

Európában a kulturális szektor kulcsszerepet játszik, és elismert az a tény, hogy a 

kulturális és kreatív iparágak is fontos mozgatórugói a gazdasági és társadalmi 

innovációnak számos más ágazatban - nyilatkozta Szuperák Mária, a Magyar Koalíció 

Pártja Országos Tanácsának alelnöke. 
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Furdík vezeti a Külhoni Szlovákok Hivatalát 
2012. május 9. – ujszo.com 

Igor Furdík váltja Milan Vetrákot a Külhoni Szlovákok Hivatala élén. A kabinet szerdai 

ülésén döntött Vetrák leváltásáról, azzal az indoklással, hogy tevékenységével az 

illetékesek és a külföldi szlovákok szervezetei is hosszabb ideje elégedetlenek voltak. 

 

Bugár Berényinek: Hagyjuk a feltételeket! 
2012. május 9. – ujszo.com 

Bugár Béla a múlt hét végén válaszolt az MKP Országos Tanácsa által április 21-én 

jóváhagyott nyilatkozatra, amely 9 feltételhez kötné a párt együttműködését. Bugár szerint 

egyelőre nem kellene feltételekhez kötni az egyeztetést. A Híd elnöke elsősorban a két párt 

2013-as megyei választásokon való együttműködésének fontosságát hangsúlyozza. 

 

Újraszámlálást követel a VMSZ  
2012. május 9. – Pannon RTV 

A május 6-ai szavazatok újraszámlálását követeli Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke. A VMSZ nem ismeri el a választási eredmények egyetlen adatát sem. 

 

A DS-nek van a legtöbb képviselője a tartományi parlamentben 
2012. május 9. – Vajdaság Ma 

A Tartományi Választási Bizottság szerdán közzétette a részarányos rendszerű tartományi 

választások végeredményeit, amely szerint a legtöbb képviselői helyet, összesen 16-ot a 

Demokrata Párt köré tömörülő koalíció szerezte meg. A listás választás szerint a VMSZ 

négy mandátumot szerzett. 

 

A demokraták és a szocialisták megállapodtak a koalícióról 
2012. május 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Megszületett a megállapodás a Boris Tadić vezette Választás a jobb életért koalíció és az 

Ivica Dačić szocialista vezető nevével fémjelzett SPS-PUPS-JS koalíció között a politikai 

együttműködés folytatásáról, valamint arról, hogy a szocialisták is Boris Tadićot 

támogatják május 20-án, az elnökválasztás második körében. 

 

A köztársasági parlament új összetétele 
2012. május 9. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) szerdán arról tájékoztatott, hogy a választási 

adatok 98,44 százalékának feldolgozottsága után a szerbiai parlamenti választásokon a 

legtöbb szavazatot a Szerb Haladó Párt köré tömörülő koalíció szerezte meg, a szavazatok 

24,04 százalékát, ami 73 mandátumot jelent, míg a Demokrata Párt koalíciója 22,11 

százaléknyi szavazatot kapott, ami 67 képviselői helyet biztosít számára. 
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A magyar szaknyelv térnyerése  
2012. május 9. - Mihályi Katalin – Vajdaság Ma 

Hét tudós vehette át hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián az Arany János-

elismeréseket, a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a külső tagok 

fórumán. Az elismerésben részesült külhoni magyar tudósok között van Csányi Erzsébet 

újvidéki egyetemi tanár, a Felsőoktatási Kollégium elnöke, a Vajdasági Magyar 

Tudományos Diákköri Konferencia főszervezője. 

 

Zomborban kiosztották a mandátumokat  
2012. május 9. – Magyar Szó 

A mandátumok hivatalos elosztásáról készült jegyzőkönyv szerint a 61 tagú testületbe 17 

demokrata, 11 haladó jutott be, a SZER-nek 7 képviselője lesz, az SZSZP-nek 6, az SZDP-

nek 5, az SZMM-nek, az SZRP-nek és a Jobb Zombor egyesületnek 4–4, a VMSZ-nek 2, a 

VMDK-t pedig Horváth-Ódry Márta képviseli majd a helyhatóságban. 

 

A magyar film délvidéki hete 
2012. május 9. – Pannon RTV 

14. alkalommal szervezik meg Vajdaságban A magyar film délvidéki hetét. A rendezvényre 

május 15-e és 18-a között kerül sor. A Magyar Filmszemlén bemutatott alkotásokat 

Magyarkanizsán, Zentán, Szabadkán, Adán, Topolyán, Csókán, Újvidéken, Temerinben, 

Kishegyesen, Óbecsén, Nagybecskereken és Törökkanizsán tekinthetik meg az érdeklődők. 

 

Konkrét jelöltek alá szabták a kárpátaljai választókörzeteket 
2012. május 9. – Kárpátalja 

Ez a vélemény fogalmazódott meg azon a hétfői ungvári sajtóbeszélgetésen, amelyen részt 

vettek az Egységes Közép (JeC), a Front Zmin, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) képviselői, illetve Fegyir Sandor szociológus. Valerij Luncsenko, a 

Front Zmin párt megyei szervezetének vezetője szerint az előttünk álló parlamenti 

választások sokkal mocskosabbak és nehezebbek lesznek, mint Leonyid Kucsma elnök 

idején. 

 

Magyar vonatkozású síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig  
2012. május 9. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő Lehoczky Tivadar 

Intézet 2012 tavaszán a „Magyar síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig" című kutatás 

keretében megvizsgálta Kárpátalja 3 északnyugati járásának temetőit. 
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„A magyar kisebbségi tanácsok koordinációjának az egységet kell 
szimbolizálnia”  
2012. május 9. - Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Jankovics Róberttel, a HMDK ügyvezető elnökével közöl interjút az Új Magyar Képes 

Újság. Az elnök szerint az országos magyar koordináció a horvátországi magyarság 

egységét lenne hivatott szimbolizálni, és ezt a HMDK az elejétől fogva támogatta. 

 

Megerősítést nyert az eddigi irányvonal 
2012. május 9. – Népújság 

Még az ünnepek előtt ült össze a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága, amely az új 

mandátum 2. rendszeres ülésén egyhangúan megerősítette a bizottság előző 

mandátumában kialakított célkitűzéseit, támogatta ugyanis a kisebbségi parlamenti 

frakció általános nemzetiségi törvényt és az őshonos kisebbségek gazdasági alapját illető 

eddigi törekvéseit. 

 

Bartók Béla emlékest Bécsben 
2012. május 9. – Volksgruppen 

Bartók Béla emlékestet tart holnap Radics Èva, zenetörténész és a gráci Zeneművészeti 

Egyetem tanára csütörtökön 19 órai kezdettel a bécsi Collegium Hungaricumban. Előadása 

mellett elhangzanak ismert Bartók darabok is. 
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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 
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www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   
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www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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Hírvivő   
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