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Martonyi: Az igazságnak kell lennie a határnak 
2012. június 5. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Martonyi János külügyminiszter szerint Magyarországnak az összmagyarság érdekeit kell 

képviselnie, ugyanis az anyaországnak ez a felelőssége, és erre csak neki van meg a 

lehetősége. A tárcavezető az Országgyűlés külügyi bizottságának keddi ülésén elmondta, 

hogy az állampolgársági törvény alkalmazásának elindulása „rendkívüli érzelmi hatást 

váltott ki a világ magyarságában”. 

 

Bukarest kérése ellenére Marosvásárhelyre érkezett Kövér László 
2012. június 5. – MTI, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, transindex.ro, Szabadság, 

Nyugati Jelen, Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Megérkezett kedden Marosvásárhelyre Kövér László, az Országgyűlés alelnöke, noha egy 

nappal korábban a román parlament két házelnöke arra kérte, hogy halassza el 

látogatását. Victor Ponta kormányfő szerint Kövért nemkívánatos személynek 

nyilváníthatják. 

 

Országgyűlési bizottság: elfogadhatatlanok a román hatóságok intézkedései a 
Nyirő-újratemetés ügyében 
2012. június 5. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, mno.hu 

Elfogadhatatlanok azok a román hatósági intézkedések, amelyek átmenetileg 

megakadályozták Nyirő József újratemetését – olvasható abban az állásfoglalásban, 

amelyet az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága fogadott el 

kedden. 

 

Németh Zsolt: Nem lehet sokáig elodázni a román-magyar kormányközi 
párbeszéd megkezdését 
2012. június 5. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

Nem lehet sokáig elodázni a romániai magyarság érdekeit sértő bukaresti kormányzati 

intézkedésekről szóló, a két kormány közötti párbeszéd megkezdését – jelentette ki 

Németh Zsolt Székelyudvarhelyen. Németh Zsolt az MTI kérdésére elmondta, Victor Ponta 

román kormányfő nem kezdeményezte a megbeszélést Orbán Viktor miniszterelnökkel, 

amikor a magyar kormányfő június 1-jén Bukarestben járt. 

 

Borbély László: Kövér látogatása fölösleges beavatkozás az erdélyi magyar 
kampányba 
2012. június 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Fölösleges beavatkozás az erdélyi magyar kampányba Kövér László látogatása, aki az egyik 

erdélyi párt korteseként valójában Magyarországot járatja le felelőtlen kampányolásával – E
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http://mno.hu/belfold/martonyi-az-igazsagnak-kell-lennie-a-hatarnak-1081200
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64155
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64157
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64157
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119859&cim=nemeth_zsolt_nem_lehet_sokaig_elodazni_a_roman_magyar_kormanykozi_parbeszed_megkezdeset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119859&cim=nemeth_zsolt_nem_lehet_sokaig_elodazni_a_roman_magyar_kormanykozi_parbeszed_megkezdeset
http://itthon.transindex.ro/?hir=29341
http://itthon.transindex.ro/?hir=29341
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jelentette ki Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, a Képviselőház külügyi 

bizottságának elnöke kedden, a Radio France Internationale-nak adott interjúban. 

 

RMDSZ: Kövér elronthatja mindazt, amit a románok és a magyarok 
felépítettek 
2012. június 5. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Kövér Lászlónak a romániai választási kampányba való „beavatkozása” elronthatja 

mindazt, amit románok és magyarok közösen felépítettek az elmúlt huszonkét évben – 

jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke úgy vélte, hogy Kövér látogatása 

következtében feszültségek keletkezhetnek a román-magyar kapcsolatokban, amit az 

RMDSZ nem akar. 

 

Kelemen: Kövér László jelenléte fölösleges ebben a kampányban 
2012. június 5. – transindex.ro 

Kelemen Hunor Szatmárnémetiben elmondta, hogy “nem tartom kívánatosnak, helyesnek 

azt, hogy bárki is beavatkozzon a romániai önkormányzati választások kampányába. 

Viszont megállítani nem tudunk senkit. Én úgy gondolom, az erdélyi magyar emberek 

tudják, hogy mi a helyes, ismerik a valós helyzetet. Kövér László idejön szerdán és 

visszamegy Magyarországra pénteken. Viszont mi itthon maradunk, fizetjük az adót, 

végezzük a dolgunkat. Kövér László jelenléte fölösleges ebben a kampányban, nem segített 

az erdélyi magyar közösségnek semmit. Sőt, a hivatalos román-magyar kapcsolatokban 

érezhető feszültség nagymértékben miatta történik. Ezt a feszültséget is az erdélyi 

magyarok érdekképviseletének, az RMDSZ-nek kell majd levezetnie”. 

 

Kövérre dagadt botrány 
2012. június 6. – Új Magyar Szó 

Az eddiginél is feszültebbé tette a román-magyar államközi kapcsolatokat, hogy a 

bukaresti parlament vezetőinek kérése ellenére Kövér László kedden Marosvásárhelyre 

érkezett az MPP kampányát segíteni. „Költözzön Erdélybe, üljön itt velünk akkor is, 

amikor nehéz, és akkor többet fog megtudni arról, hogyan intézzük itt a dolgainkat” – 

kommentálta az ÚMSZ-nek Kövér magatartását Borbély László, az RMDSZ politikai 

alelnöke. 

 

Szomszédunk, Romanova 
2012. június 6. - Máté T. Gyula - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap is vezércikkében foglalkozik Kövér László romániai látogatásával. 

Felháborítónak tartja, hogy az az ország, amely Moldáviát saját hűbérbirtokának tekinti és 

folyamatosan részt vesznek romániai politikusok az ottani kampányban, kiutasítással 

fenyegessen meg egy magyar közszereplőt. A szerző szerint ez a fenyegetés elsősorban nem 

neki, hanem az erdélyi magyaroknak szól, hogy az országban kizárólag Bukarest szava 

számít. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119836&cim=rmdsz_kover_elronthatja_mindazt_amit_a_romanok_es_a_magyarok_felepitettek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119836&cim=rmdsz_kover_elronthatja_mindazt_amit_a_romanok_es_a_magyarok_felepitettek
http://itthon.transindex.ro/?hir=29347
http://maszol.ro/aktualis/koverre_dagadt_botrany_2012_06_06.html
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/szomszedunk_romanova.html
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Plakátszaggatás Csíkszentimrén 
2012. június 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

Plakátszaggatót ért tetten az EMNP csíkszentimrei szervezete. Az incidensről készült 

felvételen az EMNP szerint Balog Ibolya RMDSZ-es tanácsosjelölt lánya szaggatja le a 

Néppárt plakátjait. 

 

Választói adatbázis törvénytelen készítésével vádolja az RMDSZ az EMNP-t 
2012. június 5. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Közleményben szólítja fel az RMDSZ Hargita megyei szervezete az EMNP-t, hogy hagyjon 

fel a választói adatbázis törvénytelen módon való készítésével, illetve a meglevő adatbázist 

semmisítse meg. Demeter Szilárd, az EMNP országos kampányfőnöke leszögezte: nem épít 

adatbázist az EMNP, csak azzal a választási névjegyzékkel rendelkezik, amelyet a törvényes 

előírásoknak megfelelően a választások után meg fog semmisíteni. 

 

Együtt varázsolták ünneppé június 4-ét Sepsiszentgyörgyön a magyarok 
2012. június 5. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A három magyar párt együttes szervezésében a magyar-magyar közös elemeket keresve, a 

történelmi tanulságokat összegezve és főként politikai nyilatkozatoktól mentesen zajlott 

Háromszéken a Nemzeti Összetartozás Napja. Az esemény valódi ünneppé varázsolta 

június 4-ét, ahol a Kárpát-medence közelebbi-távolabbi szegleteiből érkezett magyar 

kultúra sokszínűségéé volt a főszerep. 

 

Nem koncerttel, programmal kampányol az RMDSZ 
2012. június 5. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem koncertekkel kampányol a sepsiszentgyörgyi RMDSZ, hanem a városlakókat keresi 

fel, és velük konzultál, megismertetve a polgármesterjelölt és a városi RMDSZ programját. 

„Igazából nincs idő kampányolni, mert a város dolgaival kell foglalkozni” – mondta Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármesterjelöltje keddi sajtóértekezletén. 

 

Lármafák égtek 
2012. június 5. – Pál Gábor – szekelyhon.ro, Krónika 

Hétfőn este megyeszerte meggyúltak az összefogás lángjai. Udvarhelyen Bunta Levente 

polgármester gyújtotta meg a tüzet. „A helyiek összefogását jelképezi ez a tűz, és remélem, 

lesz ennek foganatja is. Bizonyos esetekben a székelyek régen is meggyújtották a 

lármafákat, amikor veszély volt, amikor úgy éreztük, inkább itt az ideje az összefogásnak, 

mint a széthúzásnak” – mondta az elöljáró. 

 

Toró T. Tibor: A politika elvesztette hitelét 
2012. június 5. – Erdély Ma 

Toró T. Tibor véleménye szerint az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulását és jelöltjeinek 

indítását a helyhatósági választásokon az teszi indokolttá, hogy az elmúlt két évtizedben az 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64154
http://itthon.transindex.ro/?hir=29343
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119819&cim=egyutt_varazsoltak_unneppe_junius_4_et_sepsiszentgyorgyon_a_magyarok
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/nem-koncerttel-hanem-programmal-kampanyol-az-rmdsz
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/larmafak-egtek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119808&cim=toro_t_tibor_a_politika_elvesztette_hitelet
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erdélyi magyarok szemében a politika hitelét veszítette. Toró kifejtette: ha az erdélyi 

magyarság továbbra is elfordul a politikától és nem veszi kezébe saját sorsának irányítását, 

akkor megérdemli sorsát, Erdélyben és a helyi közösségek szintjén is szétmorzsolódik a 

magyar közösség. 

 

Akik számítanak 
2012. június 6. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke arra hívja el a figyelmet, hogy “lehet arról vitatkozni, hogy a negatív 

kampány mozgósító erővel bír-e az erdélyi magyar szavazópolgárok körében, az viszont 

nem kérdés, hogy a félelemkeltés és a kirekesztés mindenki számára elfogadhatatlan. A 

választás lehetőségét felkínáló magyar pártok az új versenyhelyzetben tudatosan hívják fel 

a figyelmet a legnagyobb rivális hibáira, gyenge pontjaira, hiszen éppen azért van 

keresnivalójuk a politikai palettán, mert ezeket bizony nagyon sokan és sokszor felrótták 

már a rangidős érdekképviseleti szövetségnek”. 

 

Bolojan: nincs szükség az RMDSZ-re 
2012. június 6. – Krónika 

Az RMDSZ nélkül is vezethető lesz Nagyvárad, annak ellenére, hogy az elmúlt húsz évben 

nem volt példa erre – nyilatkozta Ilie Bolojan elöljáró, aki a Szociálliberális Unió (USL) 

színeiben pályázik újabb mandátumra. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei 

szervezetének elnöke szerint Bolojan meggondolatlan kijelentést tett. 

 

Újra „bevennék” Szatmárt 
2012. június 6. – Krónika, Új Magyar Szó 

Az EMNP és az MPP elzárkózott az RMDSZ-szel való együttműködéstől, mivel azt 

hangsúlyozták, hogy versenyre készülnek a helyhatósági választásokon – jelentette ki 

Kelemen Hunor. „Összefogni és versenyezni egyszerre semmiképp nem lehet” – húzta alá 

Kelemen. Szatmárnémetiben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, fő célja, hogy 

támogassa a szövetség két legfontosabb szatmári jelöltjét, Ilyés Gyula szatmárnémeti 

polgármesterjelöltet, valamint Csehi Árpád megyei tanácselnökjelöltet. 

 

Nő a támogatottság 
2012. június 6. – Szucher Ervin – Krónika 

Frunda György a Krónikának kifejtette: az elmúlt hetekben többször felkérte magyar 

ellenjelöltjeit, hogy lépjenek vissza a javára. „Nem tették meg, ezért majd a lelkiismeretük, 

illetve a vásárhelyiek előtt kell majd elszámolniuk. Most már tudom, hogy ezt a harcot 

végigviszik, hisz olyan pártok és személyek állnak mögöttük, akiknek kimondottan 

érdekük az RMDSZ esélyeit csökkenteni és a regnáló polgármesterét erősíteni” – tette 

hozzá Frunda. 
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Civil a pályán 
2012. június 6. – Szucher Ervin – Krónika 

Smaranda Enache arról beszélt a Krónikának adott interjúban, hogy „az, hogy engem nem 

támogat, vagy éppenséggel ellenem fordul a párt, amely az RMDSZ-en belül létezik, 

különösképpen nem bánt. (…) Biztos vagyok abban, hogy az RMDSZ érdekvédelmi 

szervezete ugyanúgy tisztel, mint amennyire én is tisztelem. Meggyőződésem, hogy az 

RMDSZ-nek ebből a „szárnyából” sok szavazatot fogok kapni”. 

 

Felébresztené a bizalmat 
2012. június 6. – Szucher Ervin – Krónika 

Benedek Imre MPP-s polgármester-jelölt kifejtette: „ha a három, úgymond magyar 

jelöltből valaki is azt hiszi, hogy fölül tudja múlni Floreát, akkor az álmodik. Ha a hármunk 

által szerzett szavazatokat majd összeadjuk, meglátjuk, hogy úgy sem érjük utol a jelenlegi 

polgármestert. Az általam és a mögöttem álló polgári koalíció által szerzett szavazatok és 

tanácsosi mandátumok viszont elegendők lesznek arra, hogy ébresszük fel a magyar 

közösség elveszett bizalmát, szüntessük meg a sanyargást és másodrangúság érzését”. 

 

Sürgetett régióátszervezés alternatív megoldásokkal 
2012. június 6. – Krónika 

„Románia regionális átalakítása elengedhetetlen, s ennek keretében ki kell alakítani a 

Partium régiót Nagyvárad központtal” – szögezte le az EMNP Bihar megyei  programját 

ismertető sajtótájékoztatón Szilágyi Ferenc. Az alakulat megyei tanácselnökjelöltje arra is 

kitért, hogy hosszú távú fejlesztési stratégiájuk a kistérségek létrehozását is támogatja. 

 

Import 
2012. június 6. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc szerint “a Magyar Polgári Pártnak nem kell ékesszólóbb szegénységi 

bizonyítvány, mint hogy Magyarországról kell importálnia a támogatókat és szimbolikus 

rendezvényeket, a többmilliós Budapest testvérvárosi kapcsolatával kell hitegetni a néhány 

tízezres Székelyudvarhely, a „székely főváros” MPP-s polgármesterjelöltjét, ahelyett, hogy 

jól működő és működtethető programok, valamint hiteles jelöltek birtokában vonzaná 

magához a választókat”. 

 

Hedvig nem állt szóba a pszichiáterekkel 
2012. június 5. – MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Malina Hedvig nem állt szóba a pszichiáterekkel, akik hat év után azt akarták 

megállapítani, milyen lelki- és elmeállapotban volt 2006 augusztusában. Törvényes 

jogával élve megtagadta a vallomástételt, mire az egyik orvos szakértő megfenyegette, hogy 

akár az intézeti  kivizsgálását is elrendelheti. Roman Kvasnica, Hedvig ügyvédje elmondta, 
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védence az ő javaslatára nem tett vallomást. Szerinte Hedvignek „nincs semmi oka rá, 

hogy megbízzon a főügyészség által kiválasztott szakértőkben és az indítékaikban, ezért a 

játszmáikban sem kíván részt venni. Törvénytisztelő állampolgárként, természetesen, 

mindig megjelenik, ha beidézik, nyugodtan megfigyelhetik őt, de beszélni nem fog velük.” 

 

Elmélyülhet a magyar-szlovák katonai együttműködés 
2012. június 5. – TASR, hirek.sk 

Szlovákia és Magyarország kapcsolata a védelem terén több területen is intenzívebbé 

válhat - adta hírül a védelmi minisztérium sajtóosztálya Martin Glváč védelmi miniszter és 

Balogh Csaba magyar nagykövet pozsonyi tárgyalása után. A megbeszélésen Glváč arról is 

tájékoztatta a magyar nagykövetet, hogy Miloš Koterecet, a védelmi tárca államtitkárát 

nevezte ki a Szlovák-Magyar Állandó Vegyes Bizottság társelnöki tisztségébe. 

 

Szakmai gyakorlatot hirdetett a Diákhálózat 
2012. június 5. – bumm.sk 

Ismét meghirdette Szakmai Gyakorlatát a Diákhálózat egyetemi diákszervezet. A tanügyi 

program célja, hogy támogassa a szlovákiai magyar egyetemisták szakmai fejlődését, és 

javítsa versenyképességét a munkapiacon. 

 

Biztos, de csak majdnem 
2012. június 6. – Veres István – Új Szó 

Tegnap tárcaközi egyeztetésbe utalták a kisebbségekért felelős kormánybiztos statútumát. 

A dokumentum kimondja, hogy a biztos gesztorként szerepel a kisebbségi kulturális 

támogatási rendszerben, felügyeli és értékeli a kisebbségi jogok állam- és közigazgatási 

szervek, valamint egyéb jogi személyek általi betartását, és jelentéseket készít egyebek 

között a nemzetközi keretegyezmények betartásáról. Javaslatokat tehet a kisebbségi 

oktatást érintő törvények alkotásánál, és beleszólhat a magyar iskolákat érintő új 

szlováknyelv-oktatási koncepció módszertanának kialakításába. 

 

Nemzetegyesítés – határtalanítás 
2012. június 6. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Az Országgyűlés 2010-ben döntött, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja. Ennek 

apropóján kérdezte a Szabad Újság Bárdi Nándort a nemzetpolitikáról, a magyar–magyar 

kapcsolatokról, és az asszimilációtól egyre inkább sújtott határon túli magyar közösségek 

kitörési lehetőségeiről. 
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Zenta: Új tagozat indul a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2012. június 5. – Vajdaság Ma 

Általános sporttagozattal bővül a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, közölte 

Kormányos Róbert, az intézmény új igazgatója. Az intézményvezető elmondta, a 

gimnázium a megszokottakhoz híven szeptembertől ismét megnyitja a képzőművészeti, 

illetve matematika tagozatát is, amelyekre már lezárult a jelentkezés időszaka, majd 

hozzátette, mindkét szakirány esetében túljelentkezést tapasztaltak. 

 

László Bálint: Az MRM a második legerősebb magyar párt Vajdaságban 
2012. június 5. – Kartali Róbert – Vajdaság Ma 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) a második legtámogatottabb magyar párt 

Vajdaságban - jelentette ki a választásokat értékelve László Bálint, a párt elnöke. Az MRM 

nyolc vajdasági községben indult, egy mandátumot szereztek Szabadkán a Városi 

Képviselő-testületbe, illetve még egyet Magyarkanizsán, a Községi Képviselő-testületbe. 

 

A médiumok ellenőrzésére irányuló minden kísérlet elkerülhetetlenül gondot 
okoz 
2012. június 5. – Vajdaság Ma 

Thomas Moore, az EBESZ szerbiai állandó missziójának a helyettes vezetője hétfőn 

Újvidéken a nemzeti tanácsok tevékenységével foglalkozó konferencián kijelentette: 

észlelhető, hogy egyes kisebbségi nemzeti tanácsok ellenőrizni próbálják azokat a 

médiumokat, amelyek esetében az alapítói jogokat gyakorolják. 

 

Rendezvények a nemzeti összetartozás jegyében 
2012. június 5. – Vajdaság Ma 

A Nagybecskereki Református Egyházközség szervezésében két rendezvényt tartanak a 

Nemzeti Összetartozás napja jegyében. Június 5-én 17 órakor kezdődött egy imaóra a 

magyarságért és Magyarországért. Csütörtökön, június 7-én délután öt órakor pedig 

Trianon egykor, ma és holnap fő címmel tartanak előadássorozatot.  

 

Tadić szerdán tárgyal Nikolićtyal a kormányalakításról 
2012. június 6. – Magyar Szó 

Boris Tadić, a Demokrata Párt kormányfőjelöltje június 6-án értesíti Tomislav Nikolić 

államfőt arról, hogy megvan a szükséges parlamenti többség a kormányalakításhoz – 

jelentette ki kedden Dušan Elezović, a DP tartományi bizottságának elnöke a Szerbiai 

Rádió és Televíziónak. Mint mondta, elvi megegyezés született arról, hogy a DP, a 

szocialisták körüli koalíció, a Liberális Demokrata Párt és a nemzeti kisebbségek 

pártjainak képviselői alakítsák meg a többséget, a részletekről pedig az elkövetkező 

napokban fognak dönteni. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13616/Zenta-Uj-tagozat-indul-a-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnaziumban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13613/Laszlo-Balint-Az-MRM-a-masodik-legerosebb-magyar-part-Vajdasagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13612/A-mediumok-ellenorzesere-iranyulo-minden-kiserlet-elkerulhetetlenul-gondot-okoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13612/A-mediumok-ellenorzesere-iranyulo-minden-kiserlet-elkerulhetetlenul-gondot-okoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13610/Rendezvenyek-a-nemzeti-osszetartozas-jegyeben.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-06_Tadic_szerdan_ertesiti_Nikolicot_a.xhtml


 

 

 

 

 

 
9 

Több mint adattár 
2012. június 6. – Magyar Szó 

Fontosnak tartottam, hogy Szabadka és Zenta mellett Újvidék is rendelkezzen az 

oktatástörténetének egy részét felölelő kiadvánnyal – közölte Uri Ferenc A magyar 

gimnáziumi oktatás története Újvidéken című monográfiájának keddi könyvbemutatóján, 

melyet Újvidéken, a Magyar Szó székházának tanácstermében tartottak. 

 

Első olvasatban elfogadták az új ukrán nyelvtörvényt 
2012. június 5. – MTI, Kitekintő, Magyar Nemzet 

Az ukrán parlament kedden első olvasatban megszavazta az országos vitát kiváltó 

kisebbségbarát nyelvtörvény tervezetét, amelynek májusi parlamenti vitája verekedéssé 

fajult a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között. 

 

Trianonra emlékeztek Csúzán 
2012. június 5. – Lj. Molnar Mónika – Új Magyar Képes Újság 

Az Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesület a trianoni békediktátum 92. évfordulóján, a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából múlt szombaton alkalmi műsort szervezett a helyi 

kultúrotthonban, majd hétfőn a trianoni békeszerződés aláírásának időpontját követően 

elültették az összetartozás almafáját. 

 

Megemlékezés az összetartozás napján Lentiben 
2012. június 5. – Dányi József – RTV Slovenija Hidak 

A Lenti Honismeretei Egyesület, a Rákóczi Szövetség Lenti - Lendvai tagozata 

szervezésében tartottak hétfőn megemlékezést, a Nemzeti Összetartozás Napján. 

 

Nyári Akadémia kicsiknek magyarul is 
2012. június 5. – Volksgruppen 

Kilencedik alkalommal rendezik meg júliusban Somfalván a tehetséges és érdeklődő 

általános iskolások nyári akadémiáját. 2012. július 2–6–ig a háromnyelvű – magyar, 

horvát, német - Nyári Akadémián résztvevők kísérletező, színház-, zene- és nyelvműhelyen 

vehetnek részt. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-06_Tobb_mint_adattar.xhtml
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/06/05/els_olvasatban_elfogadtak_az_uj_ukran_nyelvtorvenyt/
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3350-trianonra-emlekeztek-csuzan
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4082
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/166184/
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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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