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Bekérették a magyar nagykövetet Romániában 
2012. május 17. – MTI, Népszabadság, Krónika 

A Krónika bukaresti forrásokra hivatkozva közölte, hogy szerdán a bukaresti 

külügyminisztériumba kérették Füzes Oszkárt, aki azonban Marosvásárhelyen 

tartózkodott, így a külügyi tárcánál az ügyvivő képviselte a bukaresti magyar diplomáciai 

kirendeltséget. A lap értesülései szerint a román külügynél arról tájékoztatták a magyar 

diplomatát, hogy „a jelenlegi romániai belpolitikai helyzetben időszerűtlen” Nyírő József 

újratemetése. A magyar Külügyminisztérium közleményben erősítette meg a hírt. 

 

Füzes Oszkár: Nyírő nem volt sem románellenes, sem antiszemita 
2012. május 16. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Nyírő József nem volt sem románellenes, sem antiszemita – jelentette ki szerdán Füzes 

Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete Marosvásárhelyen, amikor román újságírók 

azt firtatták, nem árnyékolja-e be a magyar-román kapcsolatokat az emigrációban elhunyt 

erdélyi író közelgő székelyudvarhelyi újratemetése. A nagykövet állásfoglalását közlő 

Agerpres hírügynökség felidézi, hogy a Maros Hargita és Kovászna megyei Románok 

Polgári Fóruma (FCRHCM) tiltakozott Nyírő József havainak hazahozatala ellen, amit a 

„hungarista nemzetiszocializmus" rehabilitálási kísérletének tart. Az Eventimentul Zilei 

című napilap korábban „A magyar fasiszta Nyírő Józsefet újratemetik 

Székelyudvarhelyen" címmel számolt be arról, hogy a Magyar Országgyűlés Hivatalának 

támogatásával pünkösd vasárnapján hazaviszik az író hamvait. 

 

Marga folytatná a stratégiai partnerségeket 
2012. május 17. – Szabadság 

Alig bő egy hét alatt a magyarsággal szemben tett barátságtalan gesztusok ellenére 

folytatni akarja a román kormány a Magyarországgal való stratégiai partnerségét, 

legalábbis erről nyilatkozott tegnap Andrei Marga külügyminiszter Románia külföldi 

gazdasági tanácsadóival tartott találkozón. 

 

EP-frakcióvezetőktől kérnek fellépést a magyar néppárti képviselők  
2012. május 16. – MTI, Echo TV 

Hannes Swoboda szocialista és Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti 

frakcióvezetőkhöz intézett nyílt levelet Gyürk András, Gál Kinga és Tőkés László, felhívva a 

címzettek figyelmét „az újonnan megalakult balliberális román kormány közelmúltbeli 

aggasztó lépéseire”. 

 

Pásztor István: Az elnökválasztáson Boris Tadićot támogatjuk  
2012. május 17. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, MTI 

Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetségének (VMSZ) elnöke szerdán felszólította 

mindazokat, akik az elnökválasztás első fordulójában rá szavaztak, hogy a vasárnapi 

második fordulóban Boris Tadićot, a Demokrata Párt (DS) vezetőjét támogassák. 
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http://nol.hu/kulfold/romaniaban_bekerettek_a_magyar_nagykovetet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118345&cim=fuzes_oszkar_nyiro_nem_volt_sem_romanellenes_sem_antiszemita
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/73943
http://www.echotv.hu/eu/epfrakciovezetoktol_kernek_fellepest_a_magyar_nepparti_kepviselok.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-17_Pasztor_Istvan_Az_elnokvalasztason_Boris_Tadicot.xhtml
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Kétnyelvű feliratok Sepsiszentgyörgyön: saját zsebből fizetett az 
intézményvezető 
2012. május 16. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Magyarok és románok is bepanaszolták a Kovászna megyei prefektusnál a magyar nyelvű 

feliratok miatt a sepsiszentgyörgyi munkaerő-ügynökséget. Kelemen Tibor, a hivatal 

igazgatója elismerte, hogy az általa vezetett hivatal épületéről valóban hiányzott a magyar 

nyelvű felirat.  

 

Marosvásárhely: Smaranda Enache nem lép vissza Frunda György javára 
2012. május 16. – Krónika, Új Magyar Szó 

Nem igazak azok a híresztelések, amelyeket Frunda György, az RMDSZ marosvásárhelyi 

polgármesterjelöltje terjeszt, és amelyek szerint Smaranda Enache nem hiteles független 

jelölt és hogy visszalépne a Frunda javára. Ezt Smaranda Enache közölte szerdán Frunda 

hétfői nyilatkozataira reagálva. 

 

Bokor Tibor: ne közpénzből kampányoljon az MPP! 
2012. május 16. – transindex.ro, Erdély Ma 

Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesterjelölt kedden bejelentette: elkezdte a városi 

konzultáció második részét. A lakosok eddigi visszajelzései alapján kiderült, egy 

emberbarát várost szeretnének, és nagyon hiányolják a kommunikációt a városvezetők és 

elöljárók között. Bokor Tibor kérte az MPP tanácsosait, hogy okosan és felelősen 

döntsenek a tanácsüléseken a napirendi pontokról, ugyanis tudomására jutott, hogy 

közpénzeket akarnak elvenni a Bod Péter iskolától és az idősektől, hogy azt saját 

kampányuk finanszírozására fordítsák. 

 

Szász Jenő: hiteles magyar prefektusokra lenne szükség 
2012. május 16. – transindex.ro 

Fontos lenne, hogy a Székelyföldön magyarok üljenek a prefektusi székekben, de olyan 

magyar prefektusokra lenne szükség, akik nem fordítanak hátat a Székelyföld 

magyarságának - jelentette ki Szász Jenő. Az MPP elnöke szerint a hatalomváltás 

velejárója a magyar prefektusok leváltása. 

 

Két „hazatérő” polgármesterjelöltje van az MPP-nek 
2012. május 16. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Maros megyében két településen, Kibéden és Erdőszentgyörgyön olyan személy az MPP 

polgármesterjelöltje, akik hosszú, külföldön töltött évek után térnek haza. Kibéden Cserei 

Gábor indul az MPP színeiben, aki 10 évet az Amerikai Egyesült Államokban élt, 

Erdőszentgyörgyön pedig a 26 évnyi svájci tartózkodás után hazatérő Sebestyén István 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63549
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63549
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63552
http://itthon.transindex.ro/?hir=29165
http://itthon.transindex.ro/?hir=29170
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/ket-ahazateroa-polgarmesterjeloltje-van-az-mpp-nek
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méretkezik meg június 10-én – jelentette be május 16-ai sajtótájékoztatóján Biró Zsolt 

Maros megyei tanácselnökjelölt. 

 

Gazdasági indíttatásból nem adják vissza az erdőket 
2012. május 16. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Maros megye volt prefektusa, Marius Paşcan, az Alianţa pentru Mureş Maros megyei 

tanácselnökjelöltje szerint a magyar nemesi családok által igényelt erdők 

visszaszolgáltatásának megakadályozása kizárólag gazdasági okok miatt történik. 

 

Kolozsvári Magyar Mindennapok – feladattérképet állított össze a kolozsvári 
EMNP 
2012. május 16. – Krónika, Szabadság 

Nem szokványos politikai programmal, hanem a polgárokkal folytatott párbeszéd alapján 

összeállított feladattérképet mutatott be az EMNP kolozsvári szervezete.  

 

Magyarul sokba kerül? 
2012. május 16. – Erdély Ma, Háromszék 

A nemzeti kisebbségek nyelvén is megszervezhető a felnőttek szakmai képzése 

Romániában – a vonatkozó kormányhatározatot módosító törvény márciusban jelent meg 

a Hivatalos Közlönyben. A munkaerő-foglalkoztatási hivatal által szervezett szakmai 

tanfolyamok román nyelven zajlanak, anyanyelven történő képzésre eddig nem érkezett 

igény, az új lehetőségről pedig vélhetően nem értesültek az érdekeltek. 

 

Szerződést köt az MPP Gyergyószentmiklóssal 
2012. május 16. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Tizenkét pontban foglalta össze választási ígéreteit a gyergyószentmiklósi MPP, amelyeket 

Szerződés Gyergyószentmiklósért címmel szórólapokon juttatnak el a város lakosságához. 

Az ígéretlistát aláírják majd a párt jelöltjei és más tisztségviselői, ugyanakkor azt 

szeretnék, ha a polgárok is minél nagyobb számban ellátnák szignójukkal. 

 

Közös stratégia a Székelyföldért 
2012. május 17. – Bíró Blanka – Krónika, Új Magyar Szó 

Elkészült a Székelyföld fejlesztési stratégiája. A megyeközi stratégiai együttműködésre 

Hargita és Kovászna megye önkormányzatai az Európai Unió szociális alapjából hívták le a 

támogatást, a pályázatot a belügyi és közigazgatási tárca hirdette meg. 

 

Megfélemlített EMNP-támogatók 
2012. május 17. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Megfélemlítik az EMNP támogatóit Szatmár megyében – jelentette ki a szervezet tegnapi, 

nagyváradi sajtótájékoztatóján Tivadar Dénes, a párt Szatmár megyei önkormányzati 

elnökjelöltje. Mint elmondta, hat településen legalább harminc olyan esetről tudnak, 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-magyar-erdonek-penz-szaga-van
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63553
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63553
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118329&cim=magyarul_sokba_kerul
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/szerzodest-kot-az-mpp-gyergyoszentmiklossal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118354
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amikor a hatóságok – vélhetően politikai utasításra – a helyi rendőrőrsre hívattak 

olyanokat, akik tavaly aláírták a pártbejegyzést támogató ívet. 

 

Vissza az időben? 
2012. május 17. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „bár ne lenne igazunk, de ha mégis beigazolódik lapunk 

értesülése, miszerint a bukaresti kormány megtorpedózni készül Nyírő József hamvainak 

székelyföldi újratemetését, az újabb, teljesen egyértelmű bizonyítékkal szolgálna a frissen 

hatalomra került román balliberálisok kisebbség- és magyarellenességére”. 

 

Toró: a püspök ne delegáljon jelölteket 
2012. május 17. – Nagy Orsolya – Krónika 

Nem tartja föltétlenül jónak Toró T. Tibor, hogy a történelmi egyházak jelölteket 

delegáljanak az EMNP jelöltlistáira. Az EMNP-elnököt tegnapi nagyváradi 

sajtótájékoztatóján kérték meg, reagáljon a Csűry István királyhágómelléki református 

püspök múlt heti nyílt levelére, amelyben több mindent felrótt a néppártnak. 

 

Munkahelyeket ígér Szentgyörgyön az MPP 
2012. május 17. – Bíró Blanka – Krónika, Új Magyar Szó 

Ezer új munkahely létesítését ígéri Sepsiszentgyörgyön a Magyar Polgári Párt (MPP), a 

szervezet továbbá dolgozna azon, hogy a magyar nyelv hivatalossá váljék a Székelyföldön.  

 

Szükség lesz élőláncra? 
2012. május 17. – Új Magyar Szó 

A bukaresti kormányváltás miatt elkerülhetetlennek tartja leváltását a minisztériumoknak 

alárendelt megyei intézmények magyar vezetőinek egy része. Borboly Csaba, a Hargita 

megyei RMDSZ-szervezet soros elnöke az ÚMSZ-nek kijelentette: készen állnak újra 

utcára hívni az embereket, ha a Ponta-kormány nekilát a magyar szakemberek 

leváltásának. 

 

Játékban a magyar kártya 
2012. május 17. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

Az új román kormány rövid idő alatt teszi tönkre azt, amit az elmúlt húsz év kormányai 

elfogadtak, azaz kormányprogramjukba foglalták a kisebbségek jogainak védelmét. Most 

azonban egy szó sem esett ezekről. Ráadásul a tervezett új választójogi törvény sem a 

magyar pártoknak kedvez. A tervek szerint egyéni választókerületes rendszert hoznának 

létre, azaz a győztes mindent visz. Ez magyar szempontból csak Hargita, Kovászna és 

Maros megyékben lehetséges ezért várhatóan felére fog csökkeni a magyar képviselők 

száma. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. május 17-i számában olvasható.) 
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Indulnak a perek a kormány ellen 
2012. május 17. – Új Magyar Szó 

Az önkormányzatoknak 387 millió lejt, az előző kormány által kiutalt összegnek több mint 

a felét kell visszajuttatniuk az államkasszába – közölte tegnap a miniszterelnök. Az érintett 

helyhatóságok azonban nem hagyják annyiban, perelnek a pénzükért. Kovács Péter 

főtitkártól elmondta, valamennyi érintett RMDSZ-es önkormányzat keresetet nyújtott be a 

táblabíróságokhoz. 

 

Új egységet akar az EMNP 
2012. május 17. – Totka László – Új Magyar Szó 

Az új egység megteremtését, az erdélyi magyar politikai életben szükséges szemléletváltást 

tartja Toró T. Tibor az általa elnökölt EMNP legfontosabb hoszzú távú céljának. A 

néppártiak tegnap tartott nagyváradi sajtótájékoztatóján Toró kifejtette: mozgósítani 

szeretnék a közélettől távol maradó és a politikumban csalódott értelmiséget és 

szembesítenék az embereket a „régi” politika vadhajtásaival. 

 

Fico elfogadja a Híd jelöltjét a kisebbségi kormánybiztosi posztra 
2012. május 16. – TASR, bumm.sk 

Robert Fico kormányfő egyelőre nem beszél nevekről a kisebbségekért és polgári 

társadalomért felelős kormánybiztos posztja kapcsán. A sajtóban A. Nagy László neve 

hangzik el leggyakrabban – a kormányfő szerint ő a kisebbségek autentikus képviselője. 

 

Elutasította a szlovák vasút a Fontos vagy! mozgalom kérését 
2012. május 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Válaszolt a Szlovák Államvasutak (ŽSR) a Fontos vagy! mozgalom levelére, melyben a civil 

szervezet magyar feliratok kihelyezését kérte az észak-komáromi vasúti pályaudvaron. A 

Szlovák Államvasutak elutasította a civilek kérését. 

 

Polis: nem jutna parlamentbe az SDKÚ 
2012. május 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis közvélemény-kutatása szerint, ha most tartanák a parlamenti választásokat 

Szlovákiában, akkor a Robert Fico vezette Smer 46,9 százalékos eredménnyel 

háromötödös, alkotmányos többséget szerezne a törvényhozásban. A felmérés szerint az 

SDKÚ kiszorulna a parlamentből, a Most-Híd 6,4, míg az MKP 4,6 százalékot szerezne. 

 

Nyelvhasználati kérdésekről is szó volt az ügyvédek találkozóján 
2012. május 17. – Száz Ildikó – Új Szó 

Többek közt nyelvhasználati kérdésekről és a helyes fordításról is szó volt a Szlovák 

Ügyvédi Kamara és a határ menti Magyar Megyei Ügyvédi Kamarák találkozóján. 
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A 100. születésnapját ünnepli Tamás Ilonka néni 
2012. május 16. - Homoly Erzsébet - Felvidék Ma 

Felvidék, de talán a történelmi Magyarország legidősebb pedagógusa május 16-án tölti be 

a századik életévét. A jogaiért bátran kiálló Tamás Ilonka nénire ünnepségek sorozata vár. 

 

2012 a külhoni magyar óvodák éve: A Tímár-módszer bemutatója Újvidéken  
2012. május 16. – Vajdaság Ma 

Vajdasági állomásához érkezett a 2012 a külhoni magyar óvodák éve program. Az idén 

negyvenedik évfordulóját ünneplő táncház-mozgalom tapasztalataira épülő Tímár-

módszert mutatta be Tímár Böske, a Csillagszemű Táncegyüttes művészeti vezetője és 

asszisztense, Mayer Orsolya az újvidéki Duna virág óvodában. 

 

Szabadkai Városi Választási Bizottság: A jegyzőkönyveket mindenki aláírta, 
panasz nem volt a törvényes határidőn belül 
2012. május 16. – Vajdaság Ma 

A szabadkai választási bizottság közleményében megállapítja, hogy nem történtek 

szabálytalanságok a szavazóhelyeken, hiszen a 24 órás törvényes határidőn belül senki 

sem tett panaszt. Így tehát az eredmények véglegesek, vagyis vége a szabadkai képviselő-

testületi választásoknak – áll a közleményben. 

 

Zenta: Az MPSZ felajánlja a VMSZ-nek a magyar önkormányzat létrehozását 
2012. május 16. – Vajdaság Ma 

A választási eredményekről és a magyar önkormányzat létrehozásának lehetőségéről 

tartott sajtótájékoztatót Zentán Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke. 

Egyedül Zentán van lehetőség arra, hogy magyar önkormányzat alakulhasson ki. Magyar 

önkormányzat kizárólag abban az esetben jöhet létre, ha a VMSZ és az MPSZ képviselői 

közösen alakítanak kormányt Zenta községben. 

 

VMDK: törvényt sértett a csókai választási bizottság 
2012. május 16. – Vajdaság Ma 

Harminc szavazattal rövidítették meg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 

csókai szervezetét a május 6-i választásokon – állítja Csonka Áron pártelnök. Azon 

kérvényüket pedig, amelyben a szavazatok újraszámlálását kérik, a községi választási 

bizottság elutasította. A harminc szavazat egy mandátum sorsáról döntött a csókai 

képviselő-testületben, amit így nem a VMDK, hanem a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

kapott meg. 
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http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=33937:a-100-szuletesnapjat-unnepli-tamas-ilonka-neni&catid=48:regio&Itemid=13
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13528/2012-a-kulhoni-magyar-ovodak-eve-A-Timar-modszer-bemutatoja-Ujvideken-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13527/Szabadkai-Varosi-Valasztasi-Bizottsag-A-jegyzokonyveket-mindenki-alairta--panasz-nem-volt-a-torvenyes-hataridon-belul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13527/Szabadkai-Varosi-Valasztasi-Bizottsag-A-jegyzokonyveket-mindenki-alairta--panasz-nem-volt-a-torvenyes-hataridon-belul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13532/Zenta-Az-MPSZ-felajanlja-a-VMSZ-nek-a-magyar-onkormanyzat-letrehozasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13530/VMDK-torvenyt-sertett-a-csokai-valasztasi-bizottsag.html
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Európai irány csalásgyanúval 
2012. május 7. - Pataky István - Magyar Nemzet 

A szerbiai választások végeredménye sok kérdésre adhat okot. Először is, hogy történtek-e 

csalások, illetve, hogy miképp erősödhetett meg ennyire a szavazatait megduplázó 

szocialista (SZPP). Mivel a nyugat Borisz Tadicsot támogatja ezért elég valószínű, hogy az 

ellenfele által indított sajtó- és feljelentés-hadjárat nem éri el kívánt célt. A VMSZ-nek 

pedig szavazatainak növekedésével sikerült bebizonyítania, hogy a legsikeresebb délvidéki 

magyar párt, mellette a többi magyar párt labdába sem rúghat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. május 17-i számában olvasható.) 

 

Magyar járás: gazdaság vagy érzelem? 
2012. május 16. – Kárpáti Igaz Szó 

A közigazgatási határok módosítása a helyi szintű, azaz községi, városi, járási 

önkormányzatok által kiírandó helyi referendumon jóváhagyott döntés függvénye. Tóth 

Mihály, a Kárpáti Igaz Szónak elmondta, a jogszabályok megengedik, hogy a földrajzi 

egység megbontása nélkül módosuljanak a közigazgatási egységek határai, ám ehhez az 

érintett közösségek beleegyezésére van szükség. 

 

Magyar közösségeink megmaradásáért 
2012. május 16. – Kárpátalja 

Vasárnap avatták fel a nagyszőlősi járási Tiszakeresztúr, Batár és Nevetlenfalu új, díszes 

falunévtábláit. A KMKSZ által adományozott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásával készült táblákon olvasható a községek hivatalos ukrán és történelmi magyar 

neve, valamint tartalmazza a települések címerét és első említésének dátumát. 

 

A kárpátaljai magyarság pillanatnyi helyzete – zsákutca vagy útelágazás? 
2012. május 16. – Kovács Miklós – Kárpátalja 

Helyénvaló azzal kezdeni, hogy nem minden magyar etnikumú embernek jut eszébe a 

kárpátaljai magyar nemzetrész helyzetén, kilátásain, lehetőségein elgondolkodni. Úgy 

általában nem jellemző az emberekre, hogy mindennapi gondjaikon kívül bármi másról 

gondolkodjanak. Kivéve, amikor megszokott életüket kizökkentik a kerékvágásból úgy, 

hogy az nem zökken át egy másikba. 

 

Nem alakulhatott meg az országos magyar koordináció 
2012. május 16. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Zágráb város magyar kisebbségi önkormányzata a megyei magyar önkormányzatok és 

képviselők országos koordinációjának megalakítását kezdeményezte május 13-án, illetve 

kezdeményezte a Horvátországi Magyarok Országos Koordinációjának megalapítását, és 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9357
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-05-18/magyar-kozossegeink-megmaradasaert.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-05-18/a-karpataljai-magyarsag-pillanatnyi-helyzete--zsakutca-vagy-utelagazas.php
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3283-nem-alakulhatott-meg-az-orszagos-magyar-koordinacio
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ennek érdekében meghívta minden megválasztott megyei tanács elnökét és a megyei 

képviselőket. Mivel az országos magyar koordináció megalakulásához az összesen 12 

megyéből legalább hét megyének a jelenléte és hozzájárulása szükséges, a vasárnapi ülésen 

nem tudták megalakítani az országos magyar kisebbségi tanácsok (önkormányzatok) 

koordinációját.  Így a magyar kisebbségnek nincs országos magyar kisebbségi 

koordinációja. 

 

Belefér a pozitív diszkriminációba?! 
2012. május 16. – Népújság 

A szlovéniai őshonos kisebbségek úgynevezett kettős választói joga jóformán a kezdetektől 

borzolja a kedélyeket. Az elmúlt két évtizedben különböző politikai opciók több ízben 

megkezdték a témakört, legutóbb az EBESZ szlovéniai választásokról készített 

beszámolója okozott vitát. Az említett két évtizedben a szlovén hivatalos politika a 

kisebbségeket ebből a szempontból is pozitívan diszkrimináló megoldás mellett tartott ki, 

így van ez jelenlegi hatalmi struktúrával is. 

 

2012 a külhoni magyar óvodák éve – meseóra Dobronakon 
2012. május 16. – Népújság 

A külhoni magyar óvodák éve program első muravidéki állomása Dobronak volt. Kedden a 

Dobronaki KÁI tornatermében a dobronaki óvodások valamint az 1. és 2. osztályosok 

Fábián Éva vezetésével felvették „meselátó szemüket”, és maguk elé képzelték Duna 

anyókát, Tisza apókát és az almafát, amelyen hét aranyalma termett. 

 

A tavalyihoz képest többen igényelték a „Szülőföldön magyarul” támogatást 
2012. május 16. – RTV Slovenija Hidak 

A budapesti Bethlen Gábor Alap márciusban hirdette meg a 2011-12-es tanévre vonatkozó 

„Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatási 

pályázatát. A 22 ezer 400 forintnak megfelelő euró vissza nem térítendő támogatási 

összegre április végéig lehetett jelentkezni. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 

mint lebonyolító szervezet, feldolgozta a pályázatokat. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4331:belefer-a-pozitiv-diszkriminacioba&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4341:2012-a-kuelhoni-magyar-ovodak-eve--meseora-dobronakon-&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3935
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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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