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Kellő jogköre lesz a kormány kisebbségügyi biztosának 
2012. május 31. – Népszabadság Online 

Elfogadta a pozsonyi kabinet a kompetenciatörvény módosítását, amely arról rendelkezik, 

hogy milyen tárcákhoz kerülnek a volt  kisebbségügyi és emberjogi kormányalelnök által 

felügyelt területek. Bugár Béla a Népszabadságnak elmondta, a kisebbségügyi biztos 

személyére pártja, a Most-Híd tehet javaslatot. Elmondása szerint a Híd még nem döntött 

erről a személyről. Abban már megegyeztek Robert Fico miniszterelnökkel, hogy a 

kormánybiztosnak tizennégy tagú hivatala lesz, s ő felügyeli majd a kisebbségi kultúrák 

finanszírozását, továbbá ellenőrzi a kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezéseinek 

megtartását, a vegyesen lakott dél-szlovákiai területeken a  kétnyelvűség érvényesülését. 

Pénzbírságot is kiszabhat azokra a hivatalokra, amelyek megsértik e jogszabályt. 

 

Pénteken Budapestre látogat a szlovák külügyminiszter 
2012. május 31. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Budapestre látogat pénteken Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter, ez lesz az első 

hivatalos magyarországi útja Robert Fico kormányának hatalomra kerülése óta. A 

pozsonyi vendég várhatóan a határon túli magyarokról is tárgyal magyar kollégájával, 

Martonyi Jánossal. A tárcavezetők közös sajtótájékoztatójuk után átadják a 

Jószomszédság és megértés díjat. 

 

Az idén húsz százalékkal nőtt az érdeklődés a Határtalanul! program iránt 
2012. június 1. – MTI 

Az idén húsz százalékkal nőtt az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi kirándulási 

program iránt, a legkedveltebb úti cél továbbra is Erdély - közölte a Bethlen Gábor 

Alapkezelő az MTI-vel. A rendelkezésre álló 435 millió forint mintegy kétszeresére 314 

település általános és középiskolája pályázott kirándulási programtervekkel, külhoni 

magyar iskolákkal való szakmai együttműködési elképzelésekkel. A nyertesekről még 

júniusban megszülethet a döntés. 

 

Fesztivált rendeznek határon túli és hazai alkotásoknak 
2012. május 31. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A televíziós fesztiválok hagyományát éleszti újjá a Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivál, 

amelyet június 25-én és 26-án rendeznek határon túli és hazai televíziós alkotások 

szemléjére Veszprémben. 
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http://nol.hu/kulfold/kello_jogkore_lesz_a_kormany_kisebbsegugyi_biztosanak
http://www.bumm.sk/69328/penteken-budapestre-latogat-a-szlovak-kulugyminiszter.html
http://mno.hu/grund/fesztivalt-rendeznek-hataron-tuli-es-hazai-alkotasoknak-1080053
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Nemzetközi bűnszövetkezet támogatásával vádolják Nagy Zsolt ex-

minisztert2012. május 31. – Krónika 

Nagy Zsolt egykori RMDSZ-es távközlési minisztert azzal vádolják a Szervezett Bűnözés és 

Terrorizmus Elleni Ügyosztály (DIICOT) ügyészei, hogy csatlakozott egy nemzetközi 

szervezett bűnszövetkezethez. 

 

Arad: az először választókat is urnákhoz hívja az RMDSZ 
2012. május 31. – transindex.ro 

Az aradi Csiki Gergely Főgimnázium végzős diákjaival találkozott szerdán Bognár Levente, 

az RMDSZ Arad megyei területi szervezetének elnöke és Faragó Péter parlamenti 

képviselő. „Akik most töltik be a 18. életévüket, a felnőtté válással szembesülnek, de a 

felnőtté válás nemcsak szabadságot jelent, hanem felelősséget is. Vállalnunk kell a 

felelősséget a döntéseinkért és a magyar közösségért, ahonnan származunk. Ezt csak akkor 

tudjuk elérni, ha mindannyian a magyar képviseletre szavazunk” – mondta Faragó Péter, a 

szövetség megyei tanácselnök-jelöltje. 

 

A munkanélküliséget csökkentené Bokor Tibor 
2012. május 31. – transindex.ro 

Bizalom, biztonság - Szerződés Kézdivásárhelyért címmel tette közzé választási programját 

Bokor Tibor. Az RMDSZ kézdivásárhelyi polgármesterjelöltje hangsúlyozta, programját 

kérdőíves és személyes konzultáció során megismert igényeknek megfelelően dolgozta ki. 

 

Frunda: Marosvásárhelyen két esélyes polgármesterjelölt vetélkedik 
2012. május 31. – transindex.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje cáfolta az elmúlt hetekben napvilágot 

látott közvélemény-kutatási eredményeket. Frunda György szerint a jelöltek és versenyben 

lévő pártok egy része közvélemény-kutatási eredményekkel manipulál. „A számháború 

helyett nézzük a tényeket, Marosvásárhelyen a polgármesteri szék köztem és a jelenlegi 

polgármester között dől el” – mondta Frunda György. 

 

Borbély: jó körülményeket kell teremteni azért, hogy a fiatalok itthon 
maradjanak 
2012. május 31. – transindex.ro 

„Támogatnunk kell a fiatalokat, olyan körülményeket teremtve számukra, amelyek 

lehetővé teszik nem csak a gyermekvállalást, hanem azt is, hogy itthon Erdélyben tudjanak 

munkát vállalni és európai körülmények közt élni”- mondta Borbély László csütörtökön 

Gelencén, ahol átadták azt a 12 ANL-s lakást, melyet minisztersége alatt elkülönített 

támogatások segítségével finanszíroztak. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64033
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64033
http://itthon.transindex.ro/?hir=29299
http://itthon.transindex.ro/?hir=29301
http://itthon.transindex.ro/?hir=29302
http://itthon.transindex.ro/?hir=29303
http://itthon.transindex.ro/?hir=29303
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Újabb halasztás népszámlálás ügyben 
2012. május 31. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Szabadság 

Ismét elhalasztották a népszámlálás előzetes adatainak nyilvánosságra hozatalát. 

Szervezési okok miatt tegnap elnapolták a Központi Népszámlálási Bizottság ülését. Az 

eredmények közzétételének időpontját utólag közlik. 

 

Egyfordulós szavazás: az Alkotmánybírósághoz fordul a PD-L 
2012. május 31. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Demokrata-Liberális Párt az egyfordulós egyéni 

választókerületre vonatkozó törvénymódosítás miatt. A demokrata-liberálisok úgy vélik, 

hogy a tiszta egyéni választókerületes rendszer a Szociál-Liberális Szövetség választási 

érdekeit szolgálja és megszegi a népszuverenitás, valamint az egyenlőség alapelvét. 

 

Támadások az EMNP ellen 
2012. május 31. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei választási bizottságban heves támadásoknak van kitéve az Erdélyi 

Magyar Néppárt képviselője, Román Edit – tájékoztatott Nemes Előd, a politikai alakulat 

háromszéki szervezetének elnöke. A román pártok képviselőit Ütő Gusztáv Hiszek 

Erdélyben – Néppárt című interaktív akcióművészeti alkotása zavarja legjobban, mivel az 

aszfaltra festett alkotások közterületen találhatók és tartalmazzák a Néppárt emblémáját, a 

csillagot, amely ráadásul piros-fehér-zöld. 

 

Néppárt: eljött a változás ideje Csíkszéken is 
2012. május 31. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt által szorgalmazott változást olyan személyiségek hozhatják el, 

mint az egykori reform tömörüléses politikus, dr. Soós Klára, aki kellő tapasztalattal és 

tudással rendelkezik ahhoz, hogy Csíkszereda elöljárója legyen – jelentette ki Toró T. 

Tibor. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta: nagy 

szükség van az építkezésre, illetve a cselekvő erők és céltudatos polgárok összefogására. 

Erőt és kitartást kívánt az Erdélyi Magyar Néppárt ez irányú küzdelméhez. 

 

Az emberek bizalmára számít a Néppárt 
2012. május 31. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Egyenlőtlenek az erőviszonyok, de az emberek bizalma sokat számít az önkormányzati 

választásokon – mondta Csíkszeredában Tőkés László, az Erdélyi Magyar Néppárt 

védnöke, aki erdélyi kortes-körútja során több csíki településre is ellátogat a napokban. 

 

  

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119501&cim=ujabb_halasztas_nepszamlalas_ugyben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119502&cim=egyfordulos_szavazas_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_pd_l
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/tamadasok-az-emnp-ellen
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/neppart-eljott-a-valtozas-ideje-csikszeken-is
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Visszakerült Kolozsvár szászfenesi bejáratához az EMNP többnyelvű 
óriásplakátja 
2012. május 31. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Helyére került a Kolozsvár határából szerda délután leszerelt többnyelvű tábla. A 

szászfenesi önkormányzat által eltávolított háromnyelvű helységnév-, valamint négynyelvű 

üdvözlőtáblát csütörtök délután az EMNP-vel való egyeztetést követően maga a fenesi 

önkormányzat vezetése szereltette vissza. A párt választási hirdetésként szereltette fel a 

táblát egy bérelt reklámfelületre, a Szászfenes közigazgatási határán belül, 

magánterületen. 

 

Kolozsvári Magyar Napok: már megvannak a térfoglalási engedélyek 
2012. május 31. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

„A Kolozsvári Magyar Napok egy politika felett álló, a partnerség jegyében működő 

kezdeményezés, azonban a politikai élet fejleményeinek következtében az utóbbi 

időszakban sérülni látszanak ezek az elvek, de a szervezést továbbra is ennek a jegyében 

igyekszünk folytatni”- mondta Kötő József, a Kincses Kolozsvár Egyesület alapító tagja a 

rendezvény szervezési stádiumáról szóló sajtótájékoztatón. 

 

Máté András Levente: a nem RMDSZ-re szavazók a román pártokat erősítik 
2012. május 31. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ csupán két tanácsosi helyre számíthat a kolozsvári városi tanácsban – állította 

Máté András Levente a legutóbbi közvélemény-kutatási eredményekre hivatkozva. Az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke elmondta, minden felmérés azt mutatja, hogy 

a román lakosság 58%-os, míg a magyar csak 38%-os arányban vesz részt a helyhatósági 

választásokon. A politikus megjegyezte, a felmérések azt mutatják, hogy az EMNP nem jut 

be a városi tanácsba, míg megyei szinten „labdába sem rúghat”, ezért minden szavazat, 

amelyet nem az RMDSZ-re adnak le, a román pártokat erősíti. 

 

Tankó személyesen vállalja a sértettek problémájának megoldását 
2012. május 31. – Nagyálmos Ildikó – szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi Budvár negyedben tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Tankó László, 

az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltje. Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen 

az összejövetel fő témája a közbiztonság, illetve a romakérdés volt. 

 

Megemlékezést, koncertet és előadást szervez az udvarhelyi EMNT 
2012. május 31. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Június 4-e, a nemzeti összetartozás napjának alkalmából hétfőn 17 óra 30 perctől 

koszorúzással egybekötött megemlékezést szervez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. 

Kedden, június 5-én a néppárt kezdeményezte Magyar Állampolgárok Klubja újabb 

előadást szervez: ezúttal Németh Zsolt külügyi államtitkár lesz a rendezvény meghívottja. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64036
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64036
http://itthon.transindex.ro/?hir=29305
http://itthon.transindex.ro/?hir=29306
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/tanko-szemelyesen-vallalja-a-sertettek-problemajanak-megoldasat
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megemlekezest-koncertet-es-eloadast-szervez-az-udvarhelyi-emnt
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Ortodox „bankrablás” 
2012. június 1. – Krónika, Új Magyar Szó 

Magyarellenességgel vádolják a román kormányt a háromszéki önkormányzati elöljárók. 

Antal Árpád, a megyeszékhely polgármestere és Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács 

elnöke csütörtökön a Román Nemzeti Bank (BNR) egykori, sokat vitatott 

sepsiszentgyörgyi székháza előtt tartott sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették, hogy 

elveszítették az ingatlant, ugyanis a kormány az ortodox egyháznak adja az épületet. 

 

Választások: régi és új arcok 
2012. június 1. – Krónika 

Miután az önkormányzati választások előtt sem sikerül megállapodniuk a romániai 

magyar politikai alakulatoknak, hogy legalább ott állítsanak közös jelöltet, ahol a többpárti 

verseny hiúsíthatja meg, hogy magyar polgármester legyen, idén még több magyar 

jelöltközül választhatunk. A Krónika a választásokig sorra járja az erdélyi nagyvárosokat, s 

interjúkat készít az esélyes magyar polgármester-jelöltekkel. Először Szatmárnémetit és 

Sepsiszentgyörgyöt térképezték fel. 

 

Közös autonómiaügy 
2012. június 1. – Bíró Blanka – Krónika 

Támogatja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai uniós szintű polgári 

kezdeményezését és az ezzel járó munkát is vállalja a KMKF regionális önkormányzati 

munkacsoportja, számolt be a szerdai budapesti ülés eredményeiről sajtótájékoztatóján 

Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke. 

 

Zatykó tárgyalna Csekével 
2012. június 1. – Krónika 

Nyilvános beszélgetésre hívta Cseke Attilát, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltjét 

Zatykó Gyula, az EMNP polgármesterjelöltje. Az erről szóló levelet szerdán küldte el Cseke 

Attilának, ebben leszögezve, hogy amennyiben a szövetségi politikus nyitott a választási 

programok nyilvános egyeztetésére, akkor azt jelezze péntek délig. 

 

Újra támad a régi-új prefektus 
2012. június 1. – Krónika, Új Magyar Szó 

Újra megkezdte magyarellenes ténykedését Codrin Munteanu Kovászna megyei prefektus. 

Antal Árpád polgármester elmondta, a kormánybiztos átiratban szólította fel, hogy 

minden hivatalos rendezvényen viselje a román nemzeti színű szalagot. 
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A célszalag a városháza 
2012. június 1. – Új Magyar Szó 

Cseke Attila Nagyváradot, Frunda György pedig Marosvásárhelyt „szerezné vissza” a 

magyarság számára a helyhatósági választásokon. A szövetség jelöltjeinek dolgát nehezíti, 

hogy mindkét városban magyar ellenfelekkel is meg kell harcolniuk a győzelem érdekében. 

 

Nem marad büntetlenül a vajdahunyadi magyarellenes kampány 
2012. május 31. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Csütörtökön az Országos Audiovizuális Bizottság (CNA) újabb 10 ezer lejjel büntette a 

dévai InfoHD tévéadót, az RMDSZ egy nappal korábban beadott feljelentése nyomán. A 

Bende Barna független magyar polgármesterjelölt politikai lejáratásában gyökerező 

magyarellenes vajdahunyadi kampány megfékezésére az RMDSZ az ügyészséghez és a 

megyei választási bizottsághoz is benyújtotta feljelentését. 

 

Berényi József: Elutasítjuk a jogfosztást 
2012. május 31. – Felvidék Ma, Duna TV 

„Minden szlovák demokratának is el kell fogadnia azt, hogy ha 120 ezerrel kevesebben 

vagyunk, mint húsz évvel korábban, akkor valamit tenni kell. Robert Fico pontosan azt 

teszi most, hogy nem akar semmit sem tenni, esetleg még elvesz valamit abból az 

intézményi háttérből, ami van. A jövőnket tekintve nyitottak vagyunk a párbeszédre, a  

jogfosztásról azonban nincs mit tárgyalnunk, azt el kell utasítani, úgy ahogy van” – 

nyilatkozta Berényi József MKP-elnök a Duna Televíziónak a Most-Híd párttal folytatott 

szerdai tárgyalás kapcsán. 

 

Csáky Pál: Magyarország legyen emelkedő, erős ország, amelyre fel lehet 
nézni 
2012. május 31. – MTI, Új Szó Online 

A felvidéki magyarság azt szeretné, ha Magyarország emelkedő, erős ország lenne, amelyre 

fel lehet nézni - mondta Csáky Pál szlovákiai magyar közíró és politikus Álom a 

szabadságról című könyvének csütörtöki szombathelyi bemutatóján. A felvidéki 

magyarság partneri viszonyra törekszik Magyarországgal, annak mindenkori kormányával. 

Az ottani magyarok ahhoz várnak segítséget az anyaországtól, hogy megmaradjanak 

nemzeti közösségeik, és ellen tudjanak állni az asszimilációs folyamatnak – fogalmazott 

Csáky. 

h 

Nemzeti összetartozás napja: megemlékezések a Felvidéken 
2012. május 31. – MTI, bumm.sk 

Megemlékezések egész sorával készül a felvidéki magyarság a Nemzeti Összetartozás 

Napjára. Az egyik legnagyobb megemlékezésre Dunaszerdahelyen kerül sor. Itt a Magyar 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nem_marad_buntetlenul_a_vajdahunyadi_magyarellenes_kampany.php
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34168-berenyi-jozsef-elutasitjuk-a-jogfosztast
ttp://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/31/csaky-pal-magyarorszag-legyen-emelkedo-eros-orszag-amelyre-fel-lehet-nezni
ttp://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/31/csaky-pal-magyarorszag-legyen-emelkedo-eros-orszag-amelyre-fel-lehet-nezni
http://www.bumm.sk/69293/nemzeti-osszetartozas-napja-megemlekezesek-a-felvideken.html
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Megmaradásért polgári társulás szombat délutánra szervezett megemlékezést a Városi 

Sport- és Szabadidőparkban. A Nemzeti Összetartozás Napjáról a szlovák közszolgálati 

rádió magyar nyelvű adása is megemlékezik. A nemzeti emléknapon a pozsonyi Pátria 

rádió, valamint a Kossuth Rádió több közös műsort is közvetít. 

 

Új út épül Zemplénagárd és Nagytárkány között 
2012. május 31. – MTI, bumm.sk 

Új út biztosít majd közvetlen kapcsolatot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zemplénagárd 

és a szlovákiai Nagytárkány között, a beruházás a Magyarország–Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg. 

 

Magyar lett az év szlovákja 
2012. május 31. – MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Vicsápi Bugyi Natália, pozsonyvezekényi nyomdatulajdonos lett az év nője Szlovákiában, 

miután a szerdai ünnepélyes díjátadón kiderült, nem csak az üzlet és menedzsment 

kategóriában, hanem az abszolút versenyben is rá érkezett a legtöbb szavazat. Az 

elismerést, melyet négy éve osztanak ki, a legismertebb szlovák női magazin, a Slovenka 

szervez közösen a szlovák közmédiával és a Szlovák Nemzeti Színházzal.  

 

Megalakult a köztársasági képviselőház 
2012. május 31. – Pannon RTV 

Tomislav Nikolić már az újonnan megalakult szerbiai képviselőház előtt jelent meg. A 

parlament tehát megalakult, elnököt azonban még nem választottak az élére. A Vajdasági 

Magyar Szövetségnek 5 képviselője tette le az esküt, a Párt most önálló frakcióként vesz 

részt a parlament munkájában. 

 

Nikolić: másmilyen Szerbiát szeretnék 
2012. május 31. – Vajdaság Ma 

Az újonnan megalakult parlement előtt csütörtökön tette le az esküt Tomislav Nikolić, 

Szerbia újonnan megválasztott elnöke. Első, immár elnökként megtartott beszédében 

Nikolić azt mondta, olyan Szerbiáért fog küzdeni, amely az EU egyenragú tagja lesz, ám 

amely soha nem fog lemondani Koszovóról. 

 

Bírálat, dicséret, együttműködés 
2012. június 1. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A hivatali eskü első mondatában az áll, hogy az ország szuverenitásának, mindenekelőtt 

Koszovónak a megőrzésére kötelezi el magát az új államfő. Az eskü az emberi, a kisebbségi 

és a szabadságjogok tiszteletben tartására, az alkotmányos és a törvényes rend 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16764/Nikolic-masmilyen-Szerbiat-szeretnek.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-01_Biralat_dicseret_egyuttmukodes.xhtml
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megőrzésére is kötelezi a köztársasági elnököt, akinek szem előtt kell tartania a béke 

fenntartására és a jólét szavatolására irányuló erőfeszítések megtételét is. 

 

Közösen hatékonyabb a bűnüldözés 
2012. június 1. – Miskolci Magdolna – Magyar Szó 

A határ nem elválaszt, hanem összeköt – ezzel a jelmondattal találkoztak és tanácskoztak 

csütörtökön magas rangú rendőrtisztek a magyarkanizsai városházán. A konferencia 

szerbiai, magyarországi és romániai részvevői a már jól működő, de tovább fejleszthető, 

határokon átnyúló, regionális együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak. 

 

Jogászok a magyar nyelvért 
2012. június 1. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi 

Titkárság szervezésében csütörtökön tartották meg A magyar nyelv hivatalos használata a 

közigazgatási szervekben és az igazságügyben című magyar jogi-terminológiai 

szeminárium első napját. A palicsi szaknyelvi konferencia díszvendége Sólyom László, 

Magyarország volt köztársasági elnöke és Korsós Tamás szabadkai főkonzul volt, a 

szeminárium mai napján bemutatásra került Orosz János Magyar–szerb, szerb–magyar 

jogi és közigazgatási szótára. 

 

Megállapodás a Magyarország és Ukrajna közötti határátkelésről  
2012. május 31. – Kárpátalja Ma, MTI 

A Magyarország és Ukrajna között lévő határátkelők várakozási idejének csökkentését is 

szolgálja az a törvényjavaslat, amely a két ország között megkötött, a határellenőrzés 

szabályait tartalmazó megállapodás törvényi hátterét biztosítja – mondta Kontrát Károly 

államtitkár. Az államtitkár közölte: a két ország által aláírt megállapodás megfelel mind az 

európai uniós előírásoknak, mind a magyar nemzeti érdekeknek. Hozzátette: a 

dokumentum jövőbeni fejlesztések irányát is megszabja. 

 

Ami nem változott, az a vendégszeretet 
2012. május 31. – RTV Slovenija Hidak 

Janez Janša kormányfő muravidéki látogatása során Radovan Žerjav gazdasági és Zvone 

Černač infrastrukturális és területfejlesztési miniszter társaságában Banovcin tartott 

tegnap sajtótájékoztatót. Véleménye szerint a térségben tett legutóbbi látogatásakor sokkal 

jobb helyzettel szembesült, az emberek optimistábbak voltak. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-01_Kozosen_hatekonyabb_a_bunuldozes.xhtml
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Terv: határon túli gazdasági szakember-találkozó Lendván 
2012. május 31. – RTV Slovenija Hidak 

A kormány muravidéki látogatása keretében Ljudmila Novak, a külhoni és a diaszpórában 

élő szlovénekért felelős tárca nélküli miniszter tegnap a városházán találkozott Anton 

Balažekkel, Lendva Község polgármesterével. A beszélgetés témája a határon átnyúló 

gazdasági együttműködés fejlesztésének lehetősége volt. 

 

Ügyesen sajátították el a tánclépéseket és énekeket a lendvai ovisok 
2012. május 31. – RTV Slovenija Hidak 

A „2012 a külhoni magyar óvodák éve” programsorozat egyik állomása a Lendvai Óvoda 

volt, ahol Tímár Böske, a Csillagszemű Táncegyüttes művészeti vezetője és asszisztense, 

Mayer Orsolya táncfoglalkozást tartott a buzgó kis ovisoknak. 

 

Az Europa Club közleménye 
2012. május 31. – Volksgruppen 

Az Europa Club kilép az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetségéből. Döntésüket azzal indokolták, hogy a Központi Szövetség pert indított az 

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete és annak elnöke, Mentsik Szilvia ellen. A 

Központi Szövetség azzal vádolja az AMAPED-et, hogy kisajátította magának a Bécsi 

Magyar Iskolát. 
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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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