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Orbán aggódik az erdélyiekért 
2012. május 14. – MR1 - Kossuth Rádió, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Új helyzet van kialakulóban Magyarország keleti határainál magyar-ügyben a magyar 

miniszterelnök szerint. Orbán Viktor aggodalmainak adott hangot az új bukaresti 

kormányzat első intézkedéseivel kapcsolatban pénteken a közszolgálati Magyar Rádiónak 

adott interjúban. 

 

Répás: folytatódik a moldvai magyar oktatási program 
2012. május 11. – Krónika, Új Magyar Szó 

Folytatódik a moldvai magyar oktatási program, immár a Romániai Magyar Pedagógus 

Szövetség vezetésével és szakmai felügyeletével - mondta a nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár pénteken Budapesten. Répás Zsuzsanna a Veszélyeztetett örökség - 

veszélyeztetett kultúrák - a moldvai csángók címmel rendezett tanácskozás nyitónapján 

kiemelte: a magyar kormány számára a moldvai magyarság ügye kiemelt fontosságú. 

 

Széles összefogás a Kárpát-medence családjaiért 
2012. május 11. – MTI, Kormány.hu 

A magyarság megmaradásának alapja a házasság tisztelete és a gyermekvállalás ösztönzése 

- hangsúlyozta a Családlánc pénteki alakuló kongresszusán a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Asztalosné Zupcsán Erika 

szerint gyöngysorként fűzi össze a Kárpát-medence családjait a most megalakult új 

szervezet, amely a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a Nagycsaládosok 

Országos Szövetsége (NOE), illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium együttműködésével 

valósult meg. 

 

Körvonalazódik a kisebbségi kormánybiztos hivatala 
2012. május 12. – Veres István – Új Szó 

Szerdán dönthet a kormány a kisebbségekért és a polgári társadalomért felelős 

kormánybiztos hivatalának statútumáról. Az eddigi tárgyalások szerint a megszüntetett 

miniszterelnök-helyettesi hivatalnak csak egy részét kapná meg. Az Új Szó információi 

szerint A. Nagy László, a Most-Híd volt képviselője lesz a kormánybiztos. 

 

Martonyi János Argentínába és Brazíliába utazott 
2012. május 12. – MTI, hirado.hu 

Hétnapos dél-amerikai látogatásra utazott szombat este Martonyi János. A 

külügyminiszter Argentínát és Brazíliát keresi fel, mindenekelőtt gazdasági témákról 

folytat megbeszéléseket, és találkozik a helyi magyarság képviselőivel. 
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Magyarokat vertek Pozsonyban 
2012. május 14. - Magyar Nemzet 

Nyolc magyar fiatalra támadtak vasárnap este Pozsonyban, amiért magyarul beszéltek. A 

fiatalokat a pozsonyi elnöki palota előtt verték meg szlovák bőrfejőek, akik közül többen 

súlyos sérüléseket szenvedve kerültek kórházba. 

 

Frunda: Smaranda Enache és Benedek Imre esélytelenek, lépjenek vissza 
2012. május 11. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Smaranda Enache és Benedek Imre marosvásárhelyi polgármesterjelöltek esélytelenek és 

lépjenek vissza a versenyből – jelentette ki Frunda György RMDSZ-es jelölt. Szerinte az 

EMNP által is támogatott független Enache és az MPP-t képviselő Benedek veszélyeztetik 

az ő esélyét Dorin Floreával szemben. 

 

Kelemen: aki együtt akar működni, annak a negatív kampányt le kell állítania 
2012. május 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Bemutatták pénteken az RMDSZ Csík-térségi önkormányzati jelöltjeit Csíkszeredában, 

ahol Kelemen Hunor szövetségi elnök és Borboly Csaba, az RMDSZ Hargita Megyei 

Szervezetének elnöke tartott közös sajtótájékoztatót. Kelemen Hunor elmondta: az 

RMDSZ az idei önkormányzati választásokon az elért eredményekre fog építeni és azokra 

az emberekre, akik már bizonyítottak. 

 

A MOGYE-charta elismerésére szólítja fel a minisztériumot a Marosvásárhelyi 
Táblabíróság 
2012. május 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Érvénytelenítette a Marosvásárhelyi Táblabíróság az Oktatási Minisztérium azon februári 

átiratát, amelyben a szaktárca közölte a MOGYE vezetőségével, hogy nem ismeri el az 

egyetem chartáját. Pénteki döntésében a Táblabíróság arra kötelezi a minisztériumot, hogy 

az oktatási törvénynek megfelelően hagyja jóvá a MOGYE chartáját. 

 

MOGYE ügy: Kincses Előd a jogi útban bízik 
2012. május 11. – Erdély Ma, Népújság 

Júniusra halasztották a Megyei Törvényszék Közigazgatási Részlegén annak a keresetnek a 

tárgyalását, amelyet a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

(RMOGYKE) indított az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ellen. A keresetben azt kérik, 

hogy az igazságügyi fórumon tekintsék semmisnek a MOGYE új chartáját, mivel annak 

megalkotásakor nem tartották be az érvényben levő jogszabályt. 
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http://mno.hu/hatarontul/megvertek-oket-mert-magyarul-beszeltek-1075715
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63410
http://itthon.transindex.ro/?hir=29136
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63411
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63411
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117995&cim=mogye_ugy_kincses_elod_a_jogi_utban_bizik
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Stratégiai irányváltás előtt? – Bakk Miklós az erdélyi magyar politizálásról 
2012. május 11. – Pál Piroska – Erdély Ma, Központ 

A marosvásárhelyi helyhatósági választásokról, egy magyarajkú városvezető esélyéről, az 

őszi parlamenti választásokról, illetve a két jobboldali párt – MPP, EMNP vezéregyéniségei 

konfliktusainak perszonalizálódásáról Bakk Miklós politológussal, a kolozsvári Babes-

Bolyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatás-tudományi Karának adjunktusával, a 

Politikatudományi Tanszék magyar tagozatának vezetőjével beszélgetett a Központ 

munkatársa. 

 

Magyari Tivadar: az RMDSZ a MOGYE magyar képviseletének céljait 
támogatja 
2012. május 11. – Nyugati Jelen 

A MOGYE-n ntézményesített magyar tagozatra van szükség, hogy az egyetemi ügyekről 

azok döntsenek, akik közvetlenül érintettek benne – mondta Magyari Tivadar pénteken 

Kolozsváron. Az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese szerint a magyar tagozat számára a 

következő területeken kell biztosítani az önálló döntés jogát: tanrendi önállóság, 

személyzetpolitikai önállóság, arculati önállóság. Ezek mellé pedig biztosítani kell két 

fontos területen a közös – román-magyar – egyetem együttes működésének pontos 

szabályait: az egyenlő fenntartás-fejlesztés szabályait, illetve a közös döntésekben való 

képviselet szabályait. 

 

A Székely Nemzeti Tanács levélben követte meg Kövér Lászlót 
2012. május 12. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács vezetői nyílt levelükben azt írják, felháborítónak tartják és 

messzemenően elutasítják Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester Kövér László 

házelnökhöz intézett nyílt levelének üzenetét. „Az abban megfogalmazottak miatt Bunta 

Levente helyett is megkövetjük Önt, és elnézést kérünk Öntől” – áll az SZNT valamennyi 

vezetője által aláírt nyílt levelében. 

 

Felavatták Sissi mellszobrát Kolozsváron 
2012. május 13. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A kolozsvári evangélikus püspökség udvarában felavatták Erzsébet királyné, a népszerű 

Sissi mellszobrát, amelynek eredeti változata egykor a város fellegvárának egyik sétányán 

állt. Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke, a szoborállítás 

ötletgazdája és szervezője reményét fejezte ki, hogy a szobrot pár éven belül az eredeti 

helyén, a kolozsvári fellegvár egyik sétányán is felállíthatják. Németh Zsolt külügyi 

államtitkár a szoboravatón arról is beszélt, hogy Magyarország és Románia között az 

elmúlt években kialakult kölcsönös tisztelet mintha pár napja nem lenne érzékelhető. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117998&cim=strategiai_iranyvaltas_elott_bakk_miklos_az_erdelyi_magyar_politizalasrol
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/magyari_tivadar_az_rmdsz_a_mogye_magyar_kepviseletenek_celjait_tamogatja.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/magyari_tivadar_az_rmdsz_a_mogye_magyar_kepviseletenek_celjait_tamogatja.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118055&cim=a_szekely_nemzeti_tanacs_levelben_kovette_meg_kover_laszlot
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63414
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A Maros megyei alprefektust leváltották 
2012. május 12. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Pénteken estétől már nem Bárczi Győző Maros megye alprefektusa, helyére azonban nem 

neveztek még ki senkit. A kormánybiztosi tisztséget néhány hete betöltő Valentin 

Bretfeleant – egyelőre – nem váltották le. 

 

Megosztást vagy összefogást eredményez-e a kormányváltás? 
2012. május 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A romániai magyar politikusok eltérően vélekednek a választások után hatalomra került új 

kormány magyarokat érintő retorikájáról és intézkedéseiről. Elemzők szerint Romániában 

már azzal a retorikával elindult a visszarendeződés, ami a parlamentben a pártelnökök 

felszólalásaiból érezhető volt a kormány beiktatásakor. 

 

Kovács Péter: politikai erő szükséges az eredmények megőrzéséhez 
2012. május 13. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ jelöltjeinek könnyű dolguk van a kampány során: nem kell mást tenniük, mint 

eddigi eredményeinket felmutatni, ezekhez mellékeljenek elérhető, megvalósítható célokat 

- jelentette ki Kovács Péter főtitkár az RMDSZ nagybányai kampányindítóján. 

 

Kelemen Hunor: társadalmi feszültségeket okozhatnak a MOGYE-
fejleményekhez hasonló döntések 
2012. május 13. – Krónika, Új Magyar Szó 

A szociálliberális kormány nacionalista retorikája, a MOGYE kapcsán született döntések 

„súlyos feszültségeket” okozhatnak a társadalomban – jelentette ki Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök szombaton. 

 

Bemutatták a jelölteket, indul a Kolozs megyei RMDSZ kampánya 
2012. május 13. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Vasárnap bemutatták az RMDSZ Kolozs megyei, valamint kolozsvári jelöltjeit, és ezzel 

elindult a helyi szervezet kampánya. A bemutatkozón Máté András Levente, a Kolozs 

megyei RMDSZ elnöke elmondta, a szervezetnek helyi és országos szinten van mit 

felmutatnia: az utóbbi évek teljesítményei között a Mátyás-szobor felújítása, a Sapientia-

EMTE akkreditációja, több mint 200 kolozsvári utca felújítása, a Horea úti iskolában egy 

magyar osztály indítása, az egyház és civil szféra támogatása szerepel. 

 

Játszótér felújítással indította kampányát az EMNP 
2012. május 13. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Nem koncertekkel, hangzatos kampányígéretekkel, hanem munkával, kampányol a 

gyergyószentmiklósi EMNP. A néppárt tagjai és szimpatizánsai első lépésként az egyik 

Virág negyedi játszóteret újították fel, és adták használatba azoknak, akiknek rendeltetett: 

a gyermekeknek. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-maros-megyei-prefektus-helyen-maradt-a-magyar-alprefektust-levaltottak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118094&cim=megosztast_vagy_osszefogast_eredmenyez_e_a_kormanyvaltas_audio
http://itthon.transindex.ro/?hir=29133
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63415
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63415
http://itthon.transindex.ro/?hir=29143
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/jatszoter-felujitassal-inditotta-kampanyat-az-emnp
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Kampányvita Tőkés és Csűry között 
2012. május 14. – Krónika 

Éles vita alakult ki a helyhatósági választások kapcsán Tőkés László, a Királyhágó-melléki 

Református Egyházkerület volt püspöke és utódja, Csűry István között. Tőkés azt 

kifogásolja, hogy szerinte a Bihar megyei vidéki lelkipásztorok kampányszagú anyagokban 

jelennek meg, vagy éppen jóhiszeműen beszélnek valódi sikereikről, és közben nem sejtik, 

hogy az RMDSZ kampányának arcaivá, részeivé váltak. 

 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Boros János 
2012. május 14. – Krónika 

Boros Jánosnak, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete volt elnökének, illetve Kolozsvár volt 

alpolgármesterének adományozta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést 

Magyarország köztársasági elnöke. A szombaton megszervezett ünnepségen Németh Zsolt 

külügyi államtitkár nyújtotta át a kitüntetést a volt alpolgármesternek a helyi magyar 

közösség érdek- és jogvédelmének érdekében végzett munkájáért. 

 

„A hit mellett dolgozni is kell” 
2012. május 14. – Új Magyar Szó  

„Azok az eszközök, amelyek tíz éven át működtek, a tárgyalás, az egyezkedés, többre 

visznek, mint a hősködés, a mellveregetés” – nyilatkozta Bodor László, a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet elnöke az Erdély TV-nek. 

 

Szakmai egyeztetésre készül az MKP és a Híd 
2012. május 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Döntés született a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Híd között tartandó találkozó 

kereteiről és annak várható időpontjáról az MKP elnöksége pénteki, estébe nyúló pozsonyi 

ülésén. A két hét múlva esedékes találkozó előzményeihez tartozik, hogy az MKP a párt 

országos tanácsának legutóbbi ülésén összefogást sürgető felkéréssel fordult a szlovákiai 

magyar társadalmi és politikai szervezetekhez. 

 

Szlovákia és Magyarország kultivált párbeszédre törekszik 
2012. május 11. – TASR, hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter pénteken fogadta Balogh Csabát, Magyarország pozsonyi 

nagykövetét. A felek megerősítették, hogy Szlovákia és Magyarország jószomszédi viszonyt 

ápol egymással, és konstruktív együttműködésre törekszik különösen az európai, szociális-

gazdasági, valamint az infrastruktúra  területein. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63449
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=149919
http://www.bumm.sk/68560/szakmai-egyeztetesre-keszul-az-mkp-es-a-hid.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120511114239/Szlovakia-es-Magyarorszag-kultivalt-parbeszedre-torekszik.html
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Nem lesz könnyű a kisebbségi biztos dolga 
2012. május 12. – Veres István – Új Szó 

A Híd a kisebbségekért és a polgári társadalomért felelős kormánybiztos statútumába 

foglaltatná, hogy a minisztériumok kötelesek a biztos véleményét kikérni 

törvénytervezeteikkel kapcsolatban, mondta az Új Szónak Bugár Béla. Rudolf Chmel 

egykori hivatalának két főosztályából csak az egyik marad meg, az is csak részben. Az 

emberi jogi főosztály a külügyhöz kerül. A kisebbségi főosztály három osztályából a 

kultúrákért és a kisebbségek jogállásáért felelős osztály marad meg, az oktatási ügyekért 

felelős osztály megszűnik. 

 

Maďaričhoz kerül a kisebbségek ügye 
2012. május 12. – hirek.sk 

A kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalának 

kompetenciái a kulturális tárcához kerülnek szeptembertől - derül ki a hatásköri törvény 

módosító javaslatából. A javasolt anyag szerint a kulturális tárca átveszi a nemzeti 

kisebbségek kulturális életének irányítását. A kulturális miniszterre hárul majd az a 

feladat, hogy kétévente előterjesszen egy jelentést a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak 

helyzetéről. 

 

Somogyi: Bugárnak indulnia kellene az elnökválasztáson 
2012. május 12. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Somogyi Szilárd szerint Bugár Béla az egyik legsikeresebb szlovákiai politikus, ezért el 

kellene indulnia az elnökválasztáson. 

 

Čaplovič újra elővette a szlovákoktatás kérdését 
2012. május 13. – TASR, Új Szó 

A nemzetiségi iskolákban tanuló gyerekeket úgy kell megtanítani szlovákul, hogy az egész 

ország területén tudjanak kommunikálni, és ezáltal ne legyenek diszkriminálva – 

jelentette ki Dušan Čaplovič oktatási miniszter a közszolgálati televízió politikai 

vitaműsorában. 

 

Kisebbségnek lenni nem csupán kulturális jelenség 
2012. május 14. – Lovász Attila – Új Szó 

„A kisebbségi agenda kulturális tárcához való átutalása jelzésértékű. Kisebbségnek lenni 

kulturális jelenség, legalábbis a kormányzat ezirányú lépése szerint. (…) Ma kisebbséginek 

lenni Szlovákiában, a kormányzat elképzelése szerint: vers- és regényírás, vers- és 

prózamondás, drámai alkotás, színház, ének, zene, tánc, képzőművészet, folklór, múzeum, 

műkincs, műemlék. Mind, mind jobbára roppantul nemes, felemelő, istennek tetsző 

tevékenység, a szlovákiai szokás szerint alulfinanszírozva, itt-ott támogatva, itt-ott 

megtűrve és néha megmorogva.” 
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Mégis lehetett? Előrelépés történt a vasúti kétnyelvűség terén 
2012. május 14. - kerekasztal.org 

Az utóbbi napokban végre megjelentek a kétnyelvű településnevek a Komárom-Pozsony 

vasúti szakasz több pontján is. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szakértői még 

februárban, a vonatok indítását megelőzően keresték meg a vonalat üzemeltető RegioJet 

vállalat igazgatóját és tulajdonosát, hogy kétnyelvűsítsék a társaság tulajdonában álló 

szerelvények beltéri feliratait, valamint a RegioJet közvetlen gondozásába tartozó 

megállókat. Úgy vélik, hogy részben ennek köszönhető, hogy hogy a Regiojet négy 

várakozóján (Nagypaka, Kispaka, Nagyabony, Szentmihályfa) már megjelentek a magyar 

helységnevek, reméljük. 

 

Maglai Jenő: gyanús események a szabadkai választásokon 
2012. május 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadkán a választásokkal kapcsolatban több szabálytalanságra is fény derült, amióta a 

Városi Választási Bizottság felügyelete mellett megkezdték a szavazatok újraszámlálását és 

a választási anyagok átvizsgálását - jelentette ki sajtótájékoztatóján Maglai Jenő, a 

Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöke. 

 

Szabadkán hajnalban tüntettek 
2012. május 11. - K. k. - Magyar Szó 

Fél kettő körül kezdtek gyülekezni az emberek az új városháza előtt, ahol a városi 

választási bizottság termében a pártok képviselői még délután elkezdték újraszámolni a 

szavazatokat. Hat párt nyújtott be kérelmet a választási bizottságnak, hogy betekintést 

nyerhessen a választási anyagba. Maglai Jenő, elmondta, először a bizottságból olyan hírek 

érkeztek, hogy csupán néhány órára engedik meg, hogy belenézzenek a zsákok tartalmába.  

 

Szabadka: A VMSZ bűnvádi feljelentést tett az önkormányzati választások 
kapcsán 
2012. május 12. – Vajdaság Ma 

Bűnvádi feljelentést tett szombaton a május 6-án megtartott önkormányzati választások 

kapcsán a Vajdasági Magyar Szövetség, közölte a VMSZ sajtószolgálata. A május 10-én és 

11-én átvizsgált zsákokban eltérő kék színű szavazólapok voltak. Az átvizsgálás során arra 

is fény derült, hogy ezeken az eltérő kék színű önkormányzati szavazólapokon csakis a 

Demokrata Párt van bekarikázva, illetve egy-két esetben a Szerbiai Demokrata Párt. 

 

Szabadkán kampányolt a demokrata elnökjelölt 
2012. május 12. – Vajdaság Ma 

Szabadkán kampányolt szombaton Boris Tadić, a Demokrata Párt elnöke, államfőjelöltje. 

A város főterén megtartott beszédében kiemelte, Szerbiának nem szabad olyan országnak 
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lennie, amely mindig kihagyja a lehetőségeket. Szerbia számára pedig az újabb lehetőség 

május 20-án lesz, amikor az ország polgárai dönthetnek arról, hogy ki legyen az új 

köztársasági elnök. 

 

A Köztársasági Választási Bizottság elvetette az SNS óvását 
2012. május 12. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) elvetette Tomislav Nikolićnak, a Szerb Haladó 

Párt elnökének óvását, amellyel a választások megsemmisítését követelte minden szinten. 

Az indoklásban az áll, hogy az óvásban semmilyen bizonyítékot nem hozott fel a választási 

csalás tényének alátámasztására. 

A VMSZ csak ezután dönt arról, hogy támogatja-e Tadićot az 
elnökválasztások második fordulójában 
2012. május 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Népszabadság, Magyar Hírlap 

Boris Tadić, a Demokrata Párt köztársasági elnökjelöltje a szabadkai kampányrendezvényt 

követően Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével is tárgyalt. A zárt ajtók mögött folytatott 

megbeszélést követően közös sajtótájékoztatót tartottak a Magyar Házban. A 

nyilatkozatokból kiderült, hogy a VMSZ még nem határozott arról, hogy kit támogat a 

köztársasági elnökválasztások második fordulójában, erről a VMSZ illetékes szervei a 

napokban döntenek. 

 

Pásztor: demokrata hűbérurak irányítják Szabadkát 
2012. május 13. – Pannon RTV 

Pásztor István pártelnök szerint a Demokrata Párt szabadkai szervezetének vezetői, akik 

Szabadkát mint egyfajta hűbérbirtokot irányítják, megkérdőjeleznek minden olyan európai 

és polgári értéket, melyekért a VMSZ és a DP megpróbál közösen tenni. 

 

Szerbia-szerte tiltakoztak a haladók 
2012. május 13. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) tiltakozó menetet szervezett vasárnap több városban is. 

Kruševacon a párt helyi szervezetének elnöke elmondta, a tiltakozó polgárok a városi 

választási bizottságtól betekintést követeltek a választási anyagokba. Egyúttal felszólította 

a Dveri, az LDP, az URS és a DSS képviselőit, csatlakozzanak tiltakozásukhoz, 

 

Nikolić döntött: indul a második körben 
2012. május 14. – Magyar Szó, Magyar Nemzet 

Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt vezette Indítsuk meg Szerbiát koalíció elnökjelöltje 

vasárnap kijelentette, úgy döntött, részt vesz a szerbiai elnökválasztás második fordulóján, 

annak ellenére, hogy a május 6-ai választások eredményeit továbbra sem ismeri el. 
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50 éves a bécsi magyar cserkészcsapat 
2012. május 13. – Volksgruppen 

Szombaton ünnepelte fennállásának 50 jubileumát a bécsi 72. számú Széchenyi István 

Cserkészcsapat. A Balassi Intézet - Collegium Hungaricumban a jubileumi ünnepségen egy 

rövidfilm adott ízelítőt a csapat életéből, valamint képkiállítás dokumentálta a fél 

évszázadot. 

 

Itt csehek gyilkoltak! - új turisztikai projekt 
2012. május 11. – MTI, bumm.sk 

Itt csehek gyilkoltak! - elnevezéssel új ismeretterjesztő, turisztikai projekt indult útjára 

Csehországban. A túrák során az érdeklődők meglátogathatják azokat a helyeket, ahol a II. 

világháború után a csehek erőszakcselekményeket követtek el a helyi szudétanémetek 

ellen. 
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