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Levélben voksolnak majd a határon túliak 
2012. május 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A fideszes Gulyás Gergely szerint akár még az első félévben, de legkésőbb az őszi ülésszak 

kezdetéig benyújtják a választási eljárásról szóló törvényt, amely tartalmazza a külhoni 

magyarok levélben történő szavazásának lehetőségét is. 

 

Orbán bízik az együttműködésben 
2012. május 21. – MTI, Echo TV 

Mivel a szerb és a magyar érdekek sok ponton egybeesnek, Orbán Viktor miniszterelnök 

arra számít, hogy a vasárnapi szerbiai államfőválasztáson győztes Tomislav Nikoliccsal is 

megtalálja majd „az együttműködés sikeres hangját és témáit”. „A szerb nép így döntött. A 

szerb népnek ezt a döntését nemcsak hogy tiszteletben tartjuk, hanem nagyra is 

értékeljük” - nyilatkozta Orbán Viktor Chicagóban, a NATO-csúcstalálkozó helyszínén. 

 

Csillagszeműek jártak Kolonban - Folytatódik a magyar óvodákat segítő 
program 
2012. május 21. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Hétfőn Pozsonypüspökin és Kolonban folytatódott a Nemzetpolitikai Államtitkárság „2012 

a külhoni magyar óvodák éve” program körútja. A program fontos része a kárpát-

medencei körút, amely során a külhoni óvodákat meglátogatva két jó gyakorlatot 

mutatnak be, az egyik éppen az UNESCO által is elismert Timár-módszer. 

 

Elbocsátanák a románul nem beszélő közalkalmazottakat 
2012. május 22. – Erdély Ma, MTI 

Elbocsátanák állásukból azokat a közalkalmazottakat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak 

beszélni románul – egyebek mellett erről rendelkezik a munka törvénykönyvének 

módosítása, amelyet hétfőn fogadott el a szenátus. A törvénymódosítást tavaly 

novemberben Daniel Oajdea jászvásári – akkor még demokrata liberális párti (PDL), azóta 

függetlenné vált – képviselő kezdeményezte, aki szerint a Székelyföldön sok olyan 

közalkalmazott dolgozik, aki nem tud, vagy nem hajlandó románul szóba állni magyarul 

nem beszélő ügyfeleivel. 

 

VMSZ: Az EU-tagság nem elnöki kompetencia 
2012. május 22. – Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nem a magyar szavazók segítették Tomiszlav Nikolicsot a győzelemhez – mondta a 

Népszabadságnak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. Pásztor István szerint az 

elnökváltás a VMSZ és a magyar közösség számára nem jár negatív következményekkel. A 

pártelnök szerint Nikolics győzelme nem befolyásolja az alakulóban lévő 

kormánykoalíciót, és továbbra is arra számít, hogy a parlamenti többség továbbra is a 

Tadicshoz köthető Demokrata Párt (DS) és az Ivica Dacsics vezette Szerb Szocialista Párt 

(SPS) köré fog épülni. 
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http://mno.hu/belfold/levelben-voksolnak-majd-a-hataron-tuliak-1077728
http://www.echotv.hu/kulfold/orban_bizik_az_egyuttmukodesben.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/34017-felvideken-mutattak-be-a-csillagszemu-tanchaz-timar-modszeret
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/34017-felvideken-mutattak-be-a-csillagszemu-tanchaz-timar-modszeret
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118728&cim=elbocsatanak_a_romanul_nem_beszelo_kozalkalmazottakat
http://nol.hu/kulfold/vmsz__az_eu-tagsag_nem_elnoki_kompetencia
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Külhoni magyar filmek peregnek az Urániában 
2012. május 21. – Magyar Nemzet Online, Krónika 

Különleges vetítéssorozat keretében erdélyi, vajdasági, kárpátaljai, felvidéki magyar 

filmalkotásokból szervez tematikus napot kedden 16 órai kezdettel az Uránia Nemzeti 

Filmszínház. 

 

„Megoldaná” a magyar kérdést az új régióátalakítási tervével az USL? 
2012. május 21. – transindex.ro 

Ponta elképzelésének egyedüli célja a magyarok végleges megleckéztetése, és valószínűleg 

támogatásra lel a teljes román politikai elit szintjén - vélekedik Csutak István regionális 

politikai szakértő. 

 

Feljelenti az RMDSZ a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt 
2012. május 21. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Panasszal fordul a marosvásárhelyi választási bizottsághoz az RMDSZ Maros megyei 

szervezete, miután a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal csak bizonyos időpontokban 

és bizonyos helyszíneken engedélyezte, hogy megtartsa kampányrendezvényeit, több 

esetben pedig elutasító választ adott. Az RMDSZ hatalommal való visszaéléssel, a 

választási verseny és a szabad véleménynyilvánítás jogának korlátozásával vádolja a 

városházát. 

 

Hargita megye: sikerült négy év alatt leaszfaltozni az 500 kilométer utat 
2012. május 21. – transindex.ro 

Sajtóbeszélgetésen ismertette Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

Székelyudvarhelyen a megyei tanács elmúlt négy éves főbb beruházásait és azokat az 

irányelveket, amelyek mentén megvalósították ezeket. 

 

Tankó nem ígér felelőtlenül 
2012. május 21. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Tankó László, az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje és 

Zakariás Zoltán, a párt helyi szervezetének elnöke hétfőn az EMNP Kossuth Lajos utcai 

székházában tartotta választási programjának bemutatóját. Problématérképet és 

problémafát mutattak, melynek alapján tízpontos cselekvési tervet dolgoztak ki. 
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http://mno.hu/grund/kulhoni-magyar-filmek-peregnek-az-uraniaban-1077706
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17365
http://itthon.transindex.ro/?hir=29203
http://itthon.transindex.ro/?hir=29204
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/tanko-nem-iger-felelotlenul
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Szili Katalin: amíg két magyar van, az biztos, hogy háromfelé húz 
2012. május 21. – Erdély Ma 

Nekünk elsődleges a nemzeti hovatartozásunk és csak azt követően jöhet szóba, hogy ki 

milyen politikai pártállású, vallja Szili Katalin, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának elnöke, aki a Dsida- és Páskándi-ünnepségre érkezett Szatmárnémetibe. 

 

Igen, tessék? – a vásárlókat és eladókat védenék 
2012. május 21. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

A vállalkozók és a vásárlók érdekeit védi az az akció, mely az EMNP kezdeményezésére 

indult Sepsiszentgyörgyön. A kezdeményezők a tudatos vásárlásra hívják fel a figyelmet, 

de a magyar nyelv nyilvános használatának elősegítését is megcélozták. 

 

Politikai hűségpénz 
2012. május 22. – Krónika 

Százezer eurós garanciát kért az RMDSZ a bihari Székelyhíd ex-polgármesterétől, hogy 

indulhasson a szövetség előválasztásán, később azonban akkor se induljon a helyhatósági 

megmérettetésen más színekben, ha nem ő lesz a hivatalos jelölt. Miközben a megyei 

RMDSZ szerint a megállapodás-tervezet egyedi, az előválasztáson résztvevőktől 

hűségesküt kértek. 

 

Ellenfelei programját bírálta Eckstein 
2012. május 22. – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, transindex.ro 

Ellenfelei programjait bírálta Eckstein-Kovács Péter. Az RMDSZ kolozsvári 

polgármesterjelöltjének meghívására Bognár Zoltán politológus, az RMDSZ szabadelvű 

platformjának elnöke és Mihai Goţiu román publicista elemezték a jelöltek programját és 

választási esélyeit. Bognár kifejtette: az egyetlen magyar ellenjelölt, Gergely Balázs nem 

esélyes a polgármesteri tisztségre, mert nincs programja, szerinte ugyanis az Erdélyi 

Magyar Néppárt jelöltje által nyilvánosságra hozott feladattérkép nem tekinthető annak. 

 

Aláírást gyűjt a Hír Tv-ért az EMNP 
2012. május 22. – Krónika 

Aláírásokat gyűjt a Hír Tv visszaállításáért az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), az elmúlt 

időszakban ugyanis több marosvásárhelyi lakos elégedetlenségét fejezte ki, mivel a 

magyarországi hírtelevízió nemrég eltűnt az RDS&RCS szolgáltató csomagjából. 

 

Megrongált Szent Erzsébet-szobor 
2012. május 22. – Krónika, transindex.ro 

Feljelentést tett tegnap a Szatmárnémeti városvezetés a rendőrségen, miután szombatról 

vasárnapra virradóra ismeretlen tettesek megrongálták a Hildegárda-templom előtt álló 

Árpád-házi Szent Erzsébet szobrot, levágva és eltulajdonítva a 2008-ban felavatott 

műemlék kezét. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118716&cim=szili_katalin_amig_ket_magyar_van_az_biztos_hogy_haromfele_huz
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/igen-tessek-a-a-vasarlokat-es-eladokat-vedenek
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63707
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Mozgósítást kértek 
2012. május 22. – Krónika, transindex.ro 

A hívek általános mozgósítására kérte a történelmi egyházak vezetőit az Erdélyi Magyar 

Néppárt és a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetének küldöttsége. Gergely Balázs 

kolozsvári polgármesterjelölt, Fodor Alpár és Szenkovics Dezső helyi tanácsosjelölt tegnap 

hivatalos találkozón arra kérte Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspököt és Dr. Papp 

Géza erdélyi református püspököt, mozgósítsa a két történelmi egyház híveit annak 

érdekében, hogy a helyhatósági választásokon minél több erdélyi magyar választópolgár 

választhasson meggyőződése szerinti polgármestert és önkormányzati képviselőket. 

 

„Ottfelejtett” államtitkárok 
2012. május 22. – Új Magyar Szó 

Három államtitkár is „képviseli” az RMDSZ-t a Szociál- Liberális Szövetség (USL) 

kormányában. Király András, Borbély Károly és Markó Attila annak ellenére őrizhette meg 

tisztségét, hogy a szövetség miniszterei és több száz alacsonyabb szinten dolgozó bukaresti 

szakértője elvesztette állását. A három államtitkár mellett amúgy az RMDSZ több 

kormányzati tisztségviselője, vezető beosztású szakembere is megőrizte – egyelőre – 

posztját. 

 

Andrassew nem tart Tőkés perétől 
2012. május 22. – Új Magyar Szó 

„Az embereknek joguk van tudni, miféle ember az, aki milliók sorsát befolyásolja” – 

jelentette ki az ÚMSZ-nek Andrassew Iván, a Tőkés László viselt dolgait feltáró, Ne vígy 

minket a kísértésbe című könyv szerzője, akit az európai parlamenti képviselő perelni 

készül a kötetben megjelentek miatt. Elmondta: a könyvet azért kezdte el írni, mert attól 

tartott, hogy Tőkés lesz Magyarország elnöke Schmitt Pál után. 

 

CSTIT: a csíki EMNP negatívan kampányol 
2012. május 22. – Új Magyar Szó 

„Sajnálatos, hogy nem csatlakozott a Hargita megyei RMDSZ által összeállított, pozitív 

választási kampányt célzó etikai kódexhez az EMNP” – mondta sajtótájékoztatóján Kozma 

István-Florin, a Csík Területi Ifjúsági Tanács (CSTIT) elnöke. A szervezet nyílt levélben 

kéri Tőke Ervinnek, az EMNP csíkszeredai elnökének eltávolítását a párt jelöltlistájáról. 

 

EMNT: Andrassew és Kuncze hazugságkampányt folytat 
2012. május 22. – Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szerint Andrassew Iván és Kuncze Gábor 

hazugságkampányt folytat az erdélyi magyarok ellen. Andrassew Iván Tőkés Lászlóról írt 

könyvét Kuncze Gábor mutatta be Budapesten. Az EMNT közleményében azt állította, 

hogy Andrassew Iván könyvét ismeretlen feladó ingyenesen elküldi minden erdélyi 

lelkésznek. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63706
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Erdélyi Körök Országos Szövetsége: ne akadályozzák Nyirő József 
újratemetését 
2012. május 22. – Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége felszólította Románia kormányát, Bunta Levente 

székelyudvarhelyi polgármestert és a mellette álló képviselőket, illetve mindazokat, akik 

„minden alap nélkül rágalmazzák” Nyirő Józsefet, hogy ne akadályozzák az író hamvainak 

méltó újratemetését. 

 

A külügyminisztérium nem adott egyértelmű választ a Nyírő-hamvak 
beengedésére 
2012. május 22. – Erdély Ma, MTI 

Nem adott egyértelmű választ hétfőn a külügyminisztérium sajtószolgálata az MTI-nek, 

beengedik-e a hatóságok az országba Nyirő József hamvait, ehelyett csak azt ismételték 

meg, hogy „nem értenek egyet” az emigrációban elhunyt erdélyi író tervezett 

székelyudvarhelyi újratemetésével. 

 

Újraindul az esernyős tüntetés a magyar oktatásért a MOGYE-n 
2012. május 22. – Erdély Ma 

Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület titkára 

arról tájékoztatta az Erdély.mát, hogy a MOGYE előtt újra elindítják az esőernyős 

tüntetést. Továbbra is azt követelik, hogy a román oktatási minisztérium ismerje el a 

magyarok által megválasztott képviselőket, illetve, hogy az egyetemen legyen biztosítva a 

magyar oktatás önállósága. 

 

Európai bírálat Bukarestnek 
2012. május 22. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) aggodalmát fejezte ki abban az 

elfogadott dokumentumban, amit Winkler Gyula RMDSZ-es képviselő terjesztett a 

kongresszus elé, a MOGYE ügy kapcsán. A FUEN szerint bármilyen megadott jog 

visszavonása visszalépést jelent a demokráciában, alapvető elem a kisebbségi jogokban az 

a biztonság, hogy a meglévő jogokat nem lehet politikai döntéssel eltörölni. 

 

Pozsony lecseréli a szlovák-magyar vegyes bizottságok szlovák vezetőit 
2012. május 21. – MTI, SITA, Szabad Újság, Új Szó Online 

Szlovák részről egy kivételével az összes szlovák-magyar vegyes bizottság élére új vezetőket 

jelöl ki a pozsonyi kormány - derült ki a szlovák külügyi tárca előkészítés alatt álló 

javaslatából. A tárca azzal indokolja a cseréket, hogy a 2012-es parlamenti választásokat és 

az új kormány kinevezését követően a vegyes bizottságok elnöki posztjainak „perszonális 

leosztása elvesztette aktualitását”. Fe
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118733&cim=erdelyi_korok_orszagos_szovetsege_ne_akadalyozzak_nyiro_jozsef_ujratemeteset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118733&cim=erdelyi_korok_orszagos_szovetsege_ne_akadalyozzak_nyiro_jozsef_ujratemeteset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118755&cim=a_kulugyminiszterium_nem_adott_egyertelmu_valaszt_a_nyiro_hamvak_beengedesere
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118755&cim=a_kulugyminiszterium_nem_adott_egyertelmu_valaszt_a_nyiro_hamvak_beengedesere
http://erdely.ma/autonomia.php?id=118758&cim=ujraindul_az_esernyos_tuntetes_a_magyar_oktatasert_a_mogye_n
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/europai_biralat_bukarestnek.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/6529-pozsony-lecsereli-a-szlovak-magyar-vegyes-bizottsagok-szlovak-vezetit
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Juran: a határon túli szlovákok jobban tisztelik a hagyományokat 
2012. május 21. – TASR, bumm.sk 

A határon túli szlovákok sokkal jobban tisztelik és ápolják a nemzeti, kulturális és szellemi 

hagyományokat, mint a Szlovákiában élők – jelentette ki Ján Juran, a kulturális 

minisztérium egyházügyi főosztályvezetője. Juran erről a romániai Nagylakon beszélt, ahol 

a lakosság 47 százaléka vallja magát szlováknak. 

 

Slota mégis pártvezér marad? 
2012. május 21. – SITA, bumm.sk, hirek.sk 

Elképzelhető, hogy Ján Slota, a parlamenten kívül rekedt SNS elnöke továbbra is a párt 

élén marad. Ha az őszi tisztújító választáson jelölik őt a párttagok, talán elfogadja a 

felkérést. Slota úgy véli, a második Fico-kormányak két éve van, s ezután az egyetlen 

lehetséges alternatíva az SNS marad. Slota szerint a Most-Híd listáján képviselővé vált 

szlovákok janicsárok, „akik a magyarok hátán kerültek be a parlamentbe”. Slota szerint: 

„Ez iszonyat, ez paródia!  Parlamenti paródia.“ 

 

Alapít-e új pártot Daniel Lipšic? 
2012. május 22. - bumm.sk 

Daniel Lipšic, a KDH alelnöke körül formálódhat a jobboldal politikai formációja. A sajtó 

szerint a kereszténydemokrata politikus május végén jelentheti be pártalapítási szándékát. 

A Hospodárske Noviny gazdasági lap szerint már több politikussal, és párton kívüli 

jelölttel is beszélt a jobboldal jövőjéről. Leszögezte azonban, hogy csak egy vízióról 

tárgyaltak a jobboldali szavazók számára, pártról nem. 

 

Az új szerb elnök is az EU-ban gondolkodik 
2012. május 22. – MTI 

Szilágyi Imre, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa szerint a vasárnapi 

szerbiai elnökválasztáson győztes Tomislav Nikolicsnak is fontos országa uniós 

integrációja, ezért a voksolás eredménye nem változtat azon, hogy Belgrád az EU-tagság 

megszerzésére törekszik. 

 

Fölényes demokrata győzelem Vajdaságban 
2012. május 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi választások második körében, amikor is a többségi rendszer szerint 

választottak a polgárok képviselőket a tartományi parlamentbe, a Demokrata Párt (DS) 

fölényes győzelmet aratott. Jelenleg úgy néz ki, hogy a 120 tagú vajdasági képviselőházban 

57 képviselő lesz a DS soraiból. 
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http://www.bumm.sk/68901/juran-a-hataron-tuli-szlovakok-jobban-tisztelik-a-hagyomanyokat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120521101452/Slota-megis-partvezer-marad.html
http://www.bumm.sk/68945/alapit-e-uj-partot-daniel-lipsic.html
http://www.stop.hu/kulfold/az-uj-szerb-elnok-is-az-eu-ban-gondolkodik/1042179/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13559/Folenyes-demokrata-gyozelem-Vajdasagban.html
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Magyarkanizsa: A VMSZ jelöltje jutott be a tartományi parlamentbe 
2012. május 22. – Vajdaság Ma 

A hivatalos választási eredmények szerint Magyarkanizsa község szavazati joggal 

rendelkező polgárainak a 49,55 százaléka járult az urnák elé. A tartományi parlamentbe a 

Vajdasági Magyar Szövetség – Együtt Magyarkanizsa községért elnevezésű lista 

tartományi egyéni jelöltje, Kávai Szabolcs jutott be 6380 vokssal, míg a Demokrata Párt 

Választás a jobb Vajdaságért elnevezésű lista jelöltjét, Raffai Máriát 4753 polgár 

támogatta. 

 

VMDP: Megpróbáltuk a lehetetlent 
2012. május 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kitettek magukért a temerini magyar szavazók a tartományi egyéni jelöltek 

megmérettetésének második fordulójában - olvasható a VMDP temerini körzeti 

szervezetének hétfőn kiadott közleményében. A VMDP jelöltjét, Gusztony Andrást mintegy 

négyezren támogatták, amihez még társult a három szerb társtelepülésről (Szőregről, 

Kolóniáról és Járekról) begyűjtött több mint hétszáz szavazat. Gusztony a szavazatok 37,51 

százalékát szerezte meg, szemben a Szerb Haladó Párt által indított  Savka Stratijevvel, aki 

56,47 százalékkal került be a tartományi képviselőházba. 

 

Belgrádi sokk 
2012. május 22. – Pataky István – Magyar Nemzet 

„Magyar szemmel nézve a választást röviden úgy fogalmazhatnánk, hogy már csak ez 

hiányzott. Robert Fico pozsonyi visszatérése és a sok jót nem ígérő bukaresti 

kormányváltás után most az évek óta kiszámítható belgrádi politika válhat bizonytalanná a 

vajdasági magyarokat illetően. Egyelőre kérdéses, milyen kormány alakul Szerbiában, de 

Nikolics és az általa vezetett jobboldali Szerb Haladó Párttól (SZNSZ) előrelépést biztos 

nem várhatunk a kisebbségi jogok terén.” 

 

Tavaszi Magyar Napok Kijevben 
2012. május 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Tavaszi Magyar Napok Kijevben címmel tartottak rendezvénysorozatot az ukrán 

fővárosban. Az eseményre a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) szervezésében került sor. 

 

A Magyar Kultúra Napja Körösmezőn 
2012. május 22. - Ernyei Beáta - Kárpátalja Ma 

A magyar iskola megalapításának tízedik évfordulója alkalmából ünnepi rendezvény 

keretében tartották meg a Magyar Kultúra Napját Kőrösmezőn. A köszöntőket követően a 

magyar óvoda és iskola diákjai bizonyították, hogy tovább él a magyar kultúra a 

Kárpátalján. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13560/Magyarkanizsa-A-VMSZ-jeloltje-jutott-be-a-tartomanyi-parlamentbe.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4970/VMDP-Megprobaltuk-a-lehetetlent.html
http://mno.hu/vezercikk/belgradi-sokk-1077761
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9417
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/10134-a-magyar-kultura-napja-korosmezon
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A kárpátaljai magyarság pillanatnyi helyzete – zsákutca vagy útelágazás? 
2012. május 21. - Kovács Miklós - Kárpátalja 

Kovács Miklós a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének írását közli a 

Kárpátalja hetilap. Írásában kifejti, hogy szükséges lenne egy jól megszervezett egységes 

magyar politikai képviseletre, azonban az ellentábor azt veti fel, hogy a kárpátaljai 

magyarság olyan kis létszámú, hogy eleve semmi esély nincs az önálló politizálásra. Ez 

azonban nem volt mindig így, hiszen az ukrán hatalom darabolta fel korábban a 

tömbmagyar vidéket, hogy ne jöhessen létre az önálló magyar választókerület. Az az ukrán 

hatalom ami mellett az UMDSZ is kampányolt. 

 

A Timár-módszerrel ismerkedtek a zágrábi óvódában 
2012. május 22. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A magyarországi jó óvodapedagógiai gyakorlatok bemutatásának Kárpát-medencei körútja 

május 17-én, csütörtökön a zágrábi Nefelejcs óvódában a Timár-módszerrel folytatódott 

Timár Böske, a Csillagszemű Táncegyüttes művészeti vezetőjének és tanítványának a 

közreműködésével. 
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http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-05-18/a-karpataljai-magyarsag-pillanatnyi-helyzete--zsakutca-vagy-utelagazas.php”
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3295-a-timar-modszerrel-ismerkedtek-a-zagrabi-ovodaban
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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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