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Orbán: Levélben szavazhatnak a kettős állampolgárok 
2012. május 20. – MTI, Magyar Hírlap 

Hamarosan megszületik az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy levélben is 

szavazhassanak a kettős állampolgárok a magyar parlamenti választáson - közölte Orbán 

Viktor miniszterelnök vasárnap Chicagóban, helyi magyarok előtt tartott beszédében. 

 

Folytatódik a külhoni magyar óvodák éve program körútja 
2012. május 20. – MTI, Magyar Nemzet Online, Felvidék Ma 

Hétfőn felvidéki településeken folyatódik a 2012 – a külhoni magyar óvodák éve program 

körútja, a nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatása szerint jövő héten romániai és 

szerbiai településekre viszik még el a programot. Hétfőn Timár Böske, a Csillagszemű 

Táncegyüttes művészeti vezetője és asszisztense, Mayer Orsolya a táncházmódszer alapján 

kisgyermekeknek kidolgozott Timár-módszert mutatja be Felvidéken a pozsonypüspöki és 

a koloni óvodában. Kedden Fábián Éva és Szabó Zoltán a Vajdaságban Muzslyán és 

Torontálvásárhelyen, szerdán Székelykevén, majd csütörtökön Temesváron és 

Resicabányán szövi tovább a mese szálát. 

 

Nikolić lesz az új elnök 
2012. május 21. – MTI, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Lényegesen alacsonyabb részvételi arány jellemezte a szerbiai elnökválasztás vasárnapi 

második fordulóját, melyből Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt jelöltje került ki 

győztesként. A Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) jelentése szerint 

Nikolić a szavazatok 49,8, Boris Tadić, a Demokrata Párt jelöltje pedig a szavazatok 47 

százalékát szerezte meg. A késő esti információk szerint Pásztor István, a VMSZ elnöke és 

tartományi képviselőjelöltje bejutott a Tartományi Képviselőházba. A VMSZ 

képviselőjelöltjei közül az előzetes eredmények szerint mandátumot szerzett még a 

Topolyán induló Egeresi Sándor, a Csókán induló Kormányos László és a párt 

magyarkanizsai jelöltje, Kávai Szabolcs. A tartományi választások részeredményeit 

várhatóan ma közli a tartományi választási bizottság. 

 

Pásztor: Ezentúl is a demokratákkal működünk együtt  
2012. május 21. – MTI, Magyar Szó 

Nem változtat a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) pozícióin, hogy Tomislav Nikolicot 

választották Szerbia köztársasági elnökének – jelentette ki Pásztor István pártelnök 

hétfőre virradóra Szabadkán. A VMSZ a köztársasági parlamentben öt képviselőjével a 

Demokrata Párt köré csoportosuló többség része kíván lenni, de politikusai nem vállnak 

személyes szerepet a kormányban – mondta a pártelnök. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120520180400/Orban-Levelben-szavazhatnak-a-kettos-allampolgarok.html
http://mno.hu/hatarontul/folytatodik-a-kulhoni-magyar-ovodak-eve-program-korutja-1077416
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-20_Nikolic_lesz_az_uj_elnok.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-21_Pasztor_Ezentul_is_a_demokratakkal_mukodunk_egyutt.xhtml
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Nemzetfelfogások - Schöpflin György: a nemzet és az állam nem ugyanaz 
2012. május 18. – MTI 

A nemzet és az állam fogalma nem ugyanaz, és a konzervatív felfogás természetesnek tartja 

a nemzet létét - mondta Schöpflin György, az EP néppárti képviselője a Nemzetfelfogások - 

Konzervatív nemzeteszme című konferencián. Kántor Zoltán, a konferenciát szervező 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője arról beszélt, hogy napjainkban a politikának van 

primátusa, és ez határozza meg a nemzetfelfogást. Kulcskérdésnek nevezte a nemzet és 

állam viszonyában, hogy milyen az állam hozzáállása a külhoni, illetve az adott országban 

élő kisebbségekhez, illetve a többségi nemzethez. 

 

Brutális támadás: háttérbe szorulhat a magyarság 
2012. május 20. – Kovács András – Magyar Nemzet Online 

Többek között a térségünkben lezajlott kormányváltásokkal magyarázzák az utóbbi hetek 

egyre élesebb magyarellenes lépéseit a Magyar Nemzet Online által megkérdezett 

szakértők. Szarka László szerint a megoldások irányába kell elmenni, Bakk Miklós szerint 

pedig a magyarellenességnek mindig volt választási felhangja Romániában. 

 

Kedvelik Szegedet a szerbek 
2012. május 21. - Gidró Krisztina - Magyar Nemzet 

Két éve utazhatnak vízummentesen az országba szerb állampolgárok és úgy tűnik újból 

eléri a szerb vendégek száma hazánk uniós csatlakozása előtti szintet. A tavalyi évhez 

képest négyszeresére nőtt a Szegedre látogatók száma, bár fél nappal kevesebb időt 

töltenek el átlagosan. 

(A cikk teljes egészében a Magyar Nemzet 2012. május 21-i számában olvasható.) 

 

A Magyar Országgyűlés egyértelmű választ vár a román hatóságoktól 
2012. május 18. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó 

A Magyar Országgyűlés sürgeti a román hatóságokat, tegye egyértelművé, mit jelent egyet 

nem értése Nyirő József író újratemetésével kapcsolatban – közölte az Országgyűlés 

elnökének kabinetfőnöke. Veress László azt mondta: a hivatal tudni szeretné, hogy az 

egyet nem értés tűrést vagy tiltást jelent. Közölte, hogy hétfőig várnak a román fél 

válaszára. 

 

Toró: kedvezményes képviselet helyett elkülönített parlamenti helyeket 
biztosítsanak a kisebbségeknek 
2012. május 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A Victor Ponta által javasolt kedvezményes parlamenti képviselet helyett inkább az etnikai 

arányosság elvét kéne beépíteni a választási rendszerbe - mondta Toró T. Tibor. Az EMNP 

elnöke szerint egyértelmű, hogy a kormány így akarja a Hargita és Kovászna megyében 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://mno.hu/hatarontul/brutalis-tamadas-hatterbe-szorulhat-a-magyarsag-1077178
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118500&cim=a_magyar_orszaggyules_egyertelmu_valaszt_var_a_roman_hatosagoktol
http://itthon.transindex.ro/?hir=29193
http://itthon.transindex.ro/?hir=29193
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kisebbségben élő románok parlamenti képviseletét bebiztosítani, és ezt nem tudnák 

diszkriminációtól mentesen másképp megoldani. 

 

Bepereli Tőkés a róla könyvet író Andrassewet és kiadóját 
2012. május 18. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Tőkés László EP-képviselő megbízást adott Futó Barnabás ügyvédi irodájának Andrassew 

Iván és a Noran Libro könyvkiadó elleni közvádas és magánvádas büntetőeljárások, 

valamint személyi jogi polgári eljárás megindítására, illetve a Ne vígy minket a kísértésbe 

című kötet „ismeretlen erdélyi terjesztői” ellen is pert indít – közölte az EP-képviselő 

sajtóirodája. 

 

Hétezer állampolgársági igénylés Sepsiszentgyörgyön 
2012. május 18. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Összeállították a hétezredik magyar állampolgárságot igénylő sepsiszentgyörgyi 

iratcsomóját – tájékoztatott a Demokráciaközpont vezetője, Nemes Előd. A kérelmező, 

illetve családja súlyos gondokkal küzd, ebben is segítene a Demokráciaközpont. 

 

Közéleti szerepvállalásra buzdítják a fiatalokat 
2012. május 18. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Ne hagyd ki az elsőt! Mindig emlékezni fogsz rá! Ezekkel a jelmondatokkal buzdítja a 

fiatalokat az EMNP arra, hogy vállaljanak szerepet a közéletben, és június 10-én menjenek 

el szavazni. 

 

Nem kellene politikai vitát csinálni az újratemetésből 
2012. május 18. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Pénteken délután sajtótájékoztatón mondta el véleményét Nyírő József újratemetésének 

ügyéről az Erdélyi Magyar Néppárt udvarhelyi szervezetének vezetője és egyik 

tanácsosjelöltje. Zakariás Zoltán és Nagy Pál sérelmezik, hogy ennek az eseménynek a 

megszervezésére épp kampányidőszakban kerül sor.  

 

Antonescu: nem akarjuk a magyarokat megfosztani a képviselettől 
2012. május 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Románia nem akarja az országban élő magyarokat megfosztani a parlamenti képviselettől 

- szögezte le Crin Antonescu, a kormányzó szociálliberális szövetség (USL) társelnöke és 

államfőjelöltje. A liberális politikus egy marosvásárhelyi sajtóértekezleten azt mondta: 

csodálkozik Németh Zsoltnak, a magyar külügyminisztérium parlamenti államtitkárának a 

kijelentésén, aki szerint aggasztó, hogy Románia szakítana az arányos képviselet elvével, 

kulturális autonómia nélküli kisebbségi törvényt hozna és akadályozza a magyar 

orvosképzést. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29197
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/hetezer-allampolgarsagi-igenyles-sepsiszentgyorgyon
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/kozeleti-szerepvallalasra-buzditjak-a-fiatalokat
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/nem-kellene-politikai-vitat-csinalni-az-ujratemetesbol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63662
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Bunta úgy véli, Szász előre kitervelte a botrányt 
2012. május 19. – szekelyhon.ro 

Bunta Levente és az RMDSZ székelyudvarhelyi tanácsosjelöltjei egy tárgyalást követően 

arra jutottak, hogy Nyírő József újratemetésének szervezői szándékosan akarják 

befeketíteni a polgármester nevét. 

 

Budapest szerint Bunta Levente nem a magyar álláspontot erősíti a Nyírő-
ügyben 
2012. május 19. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Nyírő József újratemetésével kapcsolatban kialakult „magyar-román szakmai és politikai 

vitában” Bunta Levente, Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármestere „és társai” nem a 

magyar álláspontot erősítik – vélekedik az Országgyűlés Hivatala. 

 

Nyírő-újratemetés: Bunta reagált az Országgyűlés Hivatalának vádjaira 
2012. május 19. – transindex.ro 

Közleményben reagált a magyar Országgyűlés Hivatalának állásfoglalására több 

székelyudvarhelyi vezető. Bunta Levente – Székelyudvarhely polgármestere, Miklós Zoltán 

– a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, Jakab Áron Csaba önkormányzati képviselő, Szőcs 

Endre – a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont igazgatója és Farkas György 

kabinetvezető azzal vádolja a Nyírő József újratemetését szervező, Szász Jenő által vezetett 

Székelyudvarhelyért Alapítványt illetve Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy 

„tevékenykedésük fő célja nem az újratemetés méltóságteljes megszervezése, hanem az 

önkormányzati választások befolyásolása, Nyírő emlékének felhasználásával.” 

 

Az európai kisebbségek elítélik a kisebbségellenes bukaresti intézkedéseket 
2012. május 20. – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az RMDSZ javaslatára az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) moszkvai 

kongresszusán határozatban ítélte el a romániai kormánynak a közelmúltban született 

kisebbségellenes intézkedését. Az előterjesztés azt követően készült, hogy a FUEN 

elnöksége a romániai politikai fejlemények megismertetése után sürgősségi határozati 

javaslat megalkotására kérte az RMDSZ küldöttségét. 

 

Kisebbségbarát lett Ponta? 
2012. május 20. – Erdély Ma, Erdély Tv 

A kormányzó USL pártszövetség módosítani kívánja eddigi terveit a választási törvénnyel 

kapcsolatban. Az RMDSZ megelégedettségének adott hangot a szándékot illetően, azonban 

továbbra is fenntartásokkal kezelik a választási törvény megváltoztatását. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/bunta-ugy-veli-szasz-elore-kitervelte-a-botranyt
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63661
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63661
http://itthon.transindex.ro/?hir=29202
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63668
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118650&cim=kisebbsegbarat_lett_ponta_video
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A magyarságtudat erősítését szolgáló rendezvényeken vett részt Répás 
Zsuzsanna Erdélyben 
2012. május 20. – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A magyarságtudat erősítését szolgáló rendezvényeken vett részt Erdélyben Répás 

Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára.  

 

A honosítási iratokból nyílt tárlat a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban 
2012. május 21. - Bíró Blanka - Krónika 

Tárlatot nyitottak a legérdekesebb honosítási iratokból Sepsiszentgyörgyön, amiket a helyi 

demokrácia központ dolgozói gyűjtöttek össze. A megnyitón részt vett Répás Zsuzsanna 

helyettes államtitkár is, aki elmondta, hogy az összetartozásra építették az új magyar 

nemzetpolitikát, ennek egyik fontos eleme a honosítási törvény, amely lehetővé teszi 

minden külhoni magyar számára, hogy közjogi értelemben is a magyar nemzet része 

legyen. 

 

Beindult a kampány Erdély-szerte 
2012. május 21. – Krónika, Új Magyar Szó 

Beindult a választások előtti nagyüzem az elmúlt hétvégén Erdély-szerte: míg az RMDSZ 

Parajdon és Bánffyhunyadon ismertette jelöltjeit, az Erdélyi Magyar Néppárt Zilahon és 

Gyergyószárhegyen találkozott a választókkal. Cseke Attila, a szövetség nagyváradi 

polgármesterjelöltje volt egészségügyi miniszterként tegnap „Cs-vitamint” osztogatott a 

járókelőknek, míg Eckstein-Kovács Péter kolozsvári polgármesterjelölt házsongárdi sétára 

invitálta a kincses város lakóit. 

 

Nincs választás 
2012. május 21. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente szerint „igazat adhatunk Crin Antonescu liberális pártvezérnek abban, 

hogy a kormányzó USL szövetség által az országra rákényszeríteni akart új választási 

törvény elsődleges célja nem az, hogy megfossza a magyarokat a parlamenti képviselettől. 

A magyar képviselet arányának csökkenése valóban csak járulékos, de minden bizonnyal 

örömmel fogadott eredmény, az elsődleges cél ugyanis az USL jelenlegi népszerűségének 

négy évre történő bebetonozása”. 

 

Markó: hibás volt Füzes lépése 
2012. május 21. – Krónika, Új Magyar Szó 

Rossz, hibás lépésnek nevezte Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet 

Marosvásárhelyen tett kijelentéseit Markó Béla. Az RMDSZ szenátora az Erdélyi Magyar 

Televízió pénteki Többszemközt című műsorában reagált arra, hogy Füzes Oszkár szerdán 

kifejtette: magánemberként Smaranda Enachéra szavazna a marosvásárhelyi 

polgármesteri tisztségért folyó választásokon. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-magyarsagtudat-erositeset-szolgalo-rendezvenyeken-vett-reszt-repas-zsuzsanna-erdelyben
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-magyarsagtudat-erositeset-szolgalo-rendezvenyeken-vett-reszt-repas-zsuzsanna-erdelyben
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63697
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=63699
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63691
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Rázós témák is sorra kerülnek a Martonyi-Lajčák találkozón 
2012. május 18. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó. 

Magyar Nemzet 

A nyitott kérdésekről is egyeztetni fog Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter magyar 

kollégájával, Martonyi Jánossal június 1-jén, Budapesten - jelentette be a szlovák 

tárcavezető pénteken Pozsonyban. 

 

Bósza békemenetet szervez 
2012. május 18. – bumm.sk, Új Szó 

Bósza János békemenetet szervez a szlovák-magyar megbékélésért, a jogegyenlőségért és 

az önrendelkezésért. Tervei szerint május 25-én Komáromból gyalog indul el Pozsonyba, s 

csatlakozásra buzdít mindenkit. 

 

Tamás Ilonka: hűségesnek maradni a nemzethez és a szülőföldhöz 
2012. május 18. – MTI, bumm.sk 

„Véleményem szerint a szlovákiai magyar fiataloknak meg kell tanulniuk hűségesnek 

lenni. Hűségesnek az anyanyelvhez, a nemzethez, szülőföldhöz, hithez és a 

hagyományokhoz. Ehhez viszont olyan vezetőkre és pedagógusokra van szükség, akik 

képesek és akarják is ezt felébreszteni és megtartani, mert most erre van szükség” - állítja a 

századik születésnapját ünneplő, szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Ilonka. 

 

Elutasították a dunaszerdahelyi vasútállomás magyar feliratát is 
2012. május 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Államvasutak (ŽSR) elutasította a Pázmaneum Polgári Társulás kérését, 

melyben azt kérték, a szlovák megnevezés mellett magyarul is írják ki a város nevét a 

dunaszerdahelyi vasútállomáson. 

 

Iskolaigazgatókkal tárgyalt a Most-Híd 
2012. május 18. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online 

A szlovák nyelv hatékonyabb tanításról tárgyalt a Most-Híd vegyespárt a Szlovákiai 

Magyar Iskolaigazgatók Társulásának képviselőivel. A vegyespárt álláspontja szerint tény, 

hogy a magyar gyerekeknek a jelenleginél jobban kellene szlovákul beszélniük. Ezt új 

nyelvoktatási módszerekkel lehet elérni a Most-Híd szerint. 

 

Meg akarják szüntetni Gubík egészségbiztosítását 
2012. május 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Felszólította egészségbiztosítója Gubík Lászlót, a magyar állampolgársága nyilvános 

felvállalását követően szlovák állampolgárságától megfosztott egyik felvidéki magyart, 

Fe
lv

id
é

k
 

 

http://www.bumm.sk/68816/razos-temak-is-sorra-kerulnek-a-martonyi-lajcak-talalkozon.html
http://www.bumm.sk/68802/bosza-bekemenetet-szervez.html
http://www.bumm.sk/68803/tamas-ilonka-husegesnek-maradni-a-nemzethez-es-a-szulofoldhoz.html
http://www.bumm.sk/68824/elutasitottak-a-dunaszerdahelyi-vasutallomas-magyar-feliratat-is.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120518180455/Iskolaigazgatokkal-targyalt-a-Most-Hid.html
http://www.bumm.sk/68855/meg-akarjak-szuntetni-gubik-egeszsegbiztositasat.html
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hogy jelentkezzen ki az egészségbiztosítási rendszerből. Amennyiben Gubík eleget tesz a 

felszólításnak, elveszti az egészségügyi ellátásra való jogosultságát, ha viszont nem, 

pénzbírsággal kell számolnia. 

 

Százéves jubileum - Kitüntették Tamás Ilonka nénit 
2012. május 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A százéves Tamás Ilonka nénit köszöntötték vasárnap Rimaszombatban rokonai, barátai, 

tisztelői. A fogadáson részt vevő Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai 

főkonzulja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szavait tolmácsolva azt mondta: „Ilonka 

néni az elmúlt száz esztendő alatt megélt nem kevés történelmi próbatétel sodrának kitéve 

sosem találta kétségesnek, mely nemzethez tartozik, s mit kell cselekednie. E 

meggyőződéssel néz ma ismét szembe a hatalommal, amely a magyar állampolgársága 

felvételéért retorzióval sújtja.” 

 

Elfogadná A. Nagy Lászlót a Smer 
2012. május 21. – Új Szó 

Ha a Smeren múlik, valószínűleg A. Nagy László lesz a kisebbségekért és a polgári 

társadalomért felelős kormánybiztos. Legalább is ez derült ki a szlovák közszolgálati 

televízió politikai vitaműsorából, melynek vendégei Pavol Paška (Smer) házelnök és Bugár 

Béla, a Híd elnöke volta. A házelnök elmondta, A. Nagy László „jelentős alakja a szlovákiai 

polgári liberális mozgalomnak, és képviselője a nemzeti kisebbségek érdekeinek”. Egyben 

figyelmeztetett, hogy a kormánybiztos személyéről csak a kormány dönthet. 

 

Újabb demokrata siker Adán 
2012. május 20.  - pzs - Vajdaság Ma 

A demokrata párti Tóbiás József nyerte Adán a tartományi parlamenti választások 

második fordulóját a szavazatok 78,9 százalékával. Ellenfele Ürményi Ferenc – Polgárok 

Csoportja – Szerbiai Egyesült Régiók színeiben 21,1 százalékot szerzett. Az 

államfőválasztásokon a demokrata párti Boris Tadićot a helyi szavazók 82 százaléka 

támogatta, az elnökválasztások győztese, Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt jelöltje 

Ada községben teljes kudarcot szenvedett. Az adai részvételi arány 50 százalékos volt. 

 

Zenta: a demokrata Zsíros-Jankeliċ Anikó nyerte az egyéni választást 
2012. május 20. - mi. - Vajdaság Ma 

A választások második fordulójának nem hivatalos végeredménye szerint Zentának 

demokrata képviselője lesz a tartományi parlamentben, ugyanis Zsíros-Jankeliċ Anikó, a 

Demokrata Párt jelölje az első forduló eredményét megfordítva, több mint 400 szavazattal 

többet kapott riválisánál, Juhász Attilánál, a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjénél. Az 

elnökválasztás második fordulójában Zentán Boris Tadiċ jóval több szavazatot kapott, 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120520201005/Szazeves-jubileum-Kituntettek-Tamas-Ilonka-nenit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13553/Ujabb-demokrata-siker-Adan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13554/Zenta-a-demokrata-Zsiros-Jankeli267-Aniko-nyerte-az-egyeni-valasztast-.html
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mint ellenfele, Tomislav Nikoliċ, hiszen míg a Demokrata Párt jelöltje a nem hivatalos 

végeredmény szerint 8646, addig a Szerb Haladó Párté 1197 szavazatot szerzett. 

 

Magyar közösségeink megmaradásáért 
2012. május 18. - Badó Zsolt - Kárpátalja Ma 

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

falu névtábláit. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 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. 

 

Elhunyt Oberhofer Fritz 
2012. május 18. – volksgruppen.at 

Hosszú betegség után, május 16-án elhunyt Oberhofer Fritz, az ausztriai magyarság 

kiemelkedő személyisége. Oberhofer volt a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb 

művészeti vezetője és a magyar népcsoporttanács tagja. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/10107-magyar-kozossegeink-megmaradasaert
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/165378/


 

 

 

 

 

 
10 

 

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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