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Merényletet kíséreltek volna meg Schmitt Pál ellen szerbiai 
látogatásakor? 
2011. május 18. – MNO, Népszava, hvg.hu; vajma.info 

Egy belgrádi bulvárlap értesülése szerint merényletet kíséreltek volna meg Schmitt Pál ellen 

szerbiai látogatásakor. A szerb biztonsági szolgálat tagjai a belgrádi Száva Központ közelében 

elfogták egy belgrádi, fekete BMW tulajdonosát, akiről azt gyanítják, hogy merényletet 

tervezett Magyarország államfője, Schmitt Pál ellen – tudta meg a szerb „Alo!”. Arra 

gyanakodnak, hogy a fiatal megpróbálta feltartóztatni azt a járműsort, melyben Schmitt Pál is 

utazott belgrádi látogatásakor. A magyar elnök május 5-én és 6-án Belgrádban tartózkodott, az 

első napon találkozott Boris Tadić szerb elnökkel a „Szerbia” palotában, utána pedig Mirko 

Cvetković miniszterelnökkel, valamint a parlament elnökével, Szlavica Đukić-Dejanovićtyal is. 

A következő napon Schmitt Pál Újvidék elöljáróival találkozott és Szabadkára látogatott. Az 

MNO megkereste az ügyben a Köztársasági Elnöki Hivatalt, a Külügyminisztériumot és a 

Terrorelhárítási Központot, mindhárom helyen későbbre ígértek választ. Sem a látogatás előtt, 

sem annak során nem jutott tudomásunkra olyan információ, amelynek tartalma a delegáció 

biztonságát veszélyeztette volna – közölte az MNO megkeresésére Hajdu János, a 

Terrorelhárítási Központ főigazgatója szerda délután. 

 

Az állampolgárságról majd ősszel 
2011. május 18. - SITA, bumm.sk, Új Szó 

Idén még biztosan büntetni fogja Szlovákia a kettős állampolgárságot, a parlament ugyanis 

szeptemberig nem foglalkozik a Fico-féle állampolgársági törvény módosításával. A 

törvényhozás keddi ülésnapján ugyan az ellenzéki Smer és Igor Matovič független képviselő is 

benyújtott egy-egy módosító javaslatot, Richard Sulík házelnök viszont levette azokat a 

napirendről. Döntését a parlament alkotmányjogi bizottságának ajánlásával indokolja, mely 

szerint a házszabály kimondja, fél évig nem nyújtható be olyan javaslat, amit az előző ülésen 

elutasítottak a képviselők. Az állampolgársági törvény módosítását célzó SMER-es és Matovič-

féle javaslat a márciusi ülésen bukott meg, hasonlóan a koalíciós javaslathoz. 

 

A szenátusban buktatnák meg az oktatási törvény módosító javaslatát 
2011. május 18. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Marosvásárhelyi Rádió 

A szenátusban megakadályozzák az oktatási törvény azon cikkelyének módosítását, amely a 

földrajz és a történelem anyanyelven történő oktatására vonatkozik, erről Emil Boc biztosította 

Kelemen Hunort. Ezt maga az RMDSZ elnöke közölte szerdán. Mint ismert, kedden a 

képviselőház hallgatólagosan elfogadta Mircia Giurgiu független képviselő erre vonatkozó 

törvénymódosító javaslatát. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta: a koalíciós partnerek is tudják, 

hogy amennyiben ezek a cikkelyek a törvényben módosulnak, a szövetségre mint koalíciós 

partnerre már nem számíthatnak.   
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„Nem feküdtünk kétvállra” 
2011. május 19. - Dsalamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Az Iskola Alapítvány Iskola Alapítvány marad, megtalálja az új utakat és lehetőségeket. Nem 

feküdtünk kétvállra, megyünk tovább” – hangsúlyozza az ÚMSZ-nek adott interjúban Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke a szövetség kongresszusa óta eltelt időszakot értékelte a bukaresti 

napilapnak. Az új párttal kapcsolatban Kelemen hangsúlyozta: „A pártbejegyzést óriási hibának 

tartom, mert ezzel gyengítik az erdélyi magyarság politikai képviseletét. Verseny eddig is volt, 

versenyt eddig is lehetett teremteni, és ha csak néhány embernek a parlamentbe jutásáról van 

szó, akkor le kellett volna ülni, és át kellett volna ezt beszélni”. 

 
Kötő szerint az új tanévben biztosan magyarul fogják tanítani a történelmet és a 
földrajzot 
2011. május 18. - transindex.ro 

Kötő József parlamenti képviselő szerint évekig elhúzódhat annak a törvénymódosító 

javaslatnak a vitája, amely eltörölné Románia történelmének és földrajzának anyanyelvi 

oktatását. Emellett politikai akaraton is múlik, hogy a törvényt megszavazzák-e a szenátorok - 

mondta el az Erdély FM rádiónak. „Tehát minden marad a régiben, minden működik úgy, ahogy 

eddig, így ősztől elkezdhető az anyanyelvi oktatás földrajzból és történelemből, tehát semmi 

sem változik a szenátusi döntésig, ami remélhetően pozitív lesz, és nagyon távoli időszakban 

fog történni” - mondta az oktatási bizottság alelnöke. 

 

Király András: a PDL megígérte, hogy elutasítják a földrajz és történelem 
románul történő oktatását 
2011. május 18. - transindex.ro 

Király András oktatási államtitkár a Transindex kérdésére elmondta, hogy határozott ígéretet 

kaptak a PDL frakcióvezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a szenátusban elutasítják a földrajz és 

történelem román nyelvű oktatásáról szóló törvénytervezet. Elmondta még, hogy megtörténtek 

az első egyeztetések a munkacsoportok között a kisebbségek speciális román tankönyveivel 

kapcsolatban is. Egyelőre azonban csak azokat a támpontokat szögezték le, hogy merre fog 

tovább haladni a munka, hogyan fog ebből tankönyv születni. Király András kihangsúlyozta, 

hogy amint elkészül a román iskolák új tanterve, addig ezek a speciális tankönyvek is meg 

fognak születni. 

 

Magyarország lesz a díszvendég a bukaresti nemzetközi könyvvásáron 
2011. május 18. - Erdély Ma, MTI 

Magyarország lesz a díszvendég a bukaresti nemzetközi könyvvásáron, a Bookfesten. Bretter 

Zoltán, a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója és Grigore Arsene, a Romániai Kiadók 

Egyesületének (AER) elnöke bukaresti sajtóértekezletén felidézte: két évvel ezelőtt a Magyar 

Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szervezésében a Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál adott otthont a román kultúra, könyvkiadás és kortárs irodalom legjobb alkotásai 

számára. Ennek viszonzásaként a bukaresti Bookfest az idén Magyarországot hívta meg 
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díszvendégnek. A magyar könyvkultúra bemutatkozásának megszervezésére a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium a Bukaresti Magyar Kulturális Intézetet és az MKKE-t kérte föl. 

 

A táblamázoló mindig ismeretlen 
2011. május 18. - Gergely Imre - szekelyhon.ro 

Fekete festékkel mázolták le a Gyergyószentmiklós feliratot a város Gyilkos-tó felőli 

bejáratánál. Nem ez az első eset. Valaki évek óta rendszeresen meggyalázza a magyar nyelvű 

feliratot. Az elkövető, mint mindig, most is ismeretlen. 

 

Károly herceg: Románia legjobb exportterméke Erdély 
2011. május 18. - Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Erdély a legjobb exportterméke Romániának – nyilatkozta az ötnapos erdélyi látogatáson 

tartózkodó Károly brit herceg a román televíziónak. A trónörökös szerdán a Hargita megyei 

Csíkdelnére látogatott, ahol találkozott a helybéliekkel, megtekintette az árpád-kori Szent János 

templomot, és otthonában meglátogatott egy, a faluban letelepedett brit állampolgárt. Kedden 

este Károly herceg háromszéki elöljárókkal találkozott zalánpataki birtokán, a brit korona 

várományosa többek között az autentikus székely falvakról érdeklődött. 

 

15 magyar hely lesz a rendőrakadémián 
2011. május 18. - transindex.ro 

15 magyar helyet hirdet meg az idén az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia magyar 

nemzetiségűek számára. A jelentkezéssel kapcsolatos információk, tudnivalók várhatóan a jövő 

hét folyamán kerülnek fel az akadémia honlapjára. 

 

Traian Igaş: mulasztott a rendőrakadémia 
2011. május 19. - Új Magyar Szó 

„Ez egyszerű mulasztás volt, amit máris kiigazítottunk” - nyilatkozta az Új Magyar Szónak 

Traian Igaş belügyminiszter annak kapcsán, hogy a bukaresti rendőrakadémia kedden 

meghirdetett idei helyei között nem szerepeltek a korábbi évekhez hasonlóan magyar és roma 

nemzetiségű kisebbségi jelentkezők számára fenntartott rendőr-, vámtiszt- és csendőrképzést 

biztosító helyek. 

 
Jogerősen nyert az Urmánczy-egyesület 
2011. május 19. - Jánossy Alíz - Krónika 

Helyt adott a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület fellebbezésének a Hargita Megyei 

Törvényszék, és hatályon kívül helyezte azt az alapfokon hozott döntést, amely szerint az 

alapító okiratból ki kell venni az autonómiatörekvéseket támogató passzust – tájékoztatta tegnap 

a Krónikát Kincses Előd, az egyesület ügyvédje. A határozat jogerős. Az Ilie Sandru nyugdíjas 

történelemtanár kezdeményezésére indított perben azért kérték a kulturális egyesület 

tevékenységének beszüntetését, mert úgy vélik, az Urmánczy nevével fémjelzett magyar 

egyesület alkotmányellenes tevékenységet folytat, Románia területi integritását és 

függetlenségét veszélyezteti. 
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Koalíciót sürget az MPP 
2011. május 19. - Krónika  

Történelmi lehetőségű lehet az erdélyi magyar politikai koalíció létrehozása – jelentette ki 

sajtótájékoztatóján Nagy András, a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezetének 

ügyvezető elnöke. Kifejtette, szerinte csak a nemzeti minimum mentén létrehozott megegyezés 

tudná mozgósítani az eddig otthon maradt választókat, hiszen 2008-ban csupán mintegy 400 

ezren szavaztak az RMDSZ parlamenti jelöltjeire, de kétszer ennyi romániai magyar járulhatna 

az urnákhoz. Kulcsár Terza József, az MPP megyei elnöke hangsúlyozta, félre kell tenni a 

sérelmeket, mert a romániai magyarság nem bír ki négy évet érdekképviselet nélkül. 

 

Ellentmondó vallomások 
2011. május 19. - Bíró Blanka - Krónika, Erdély Ma 

Egymásnak ellentmondó vallomások hangzottak el Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármester 

ügyének törvényszéki tárgyalásán. Meghallgatták a csúszópénz elfogadásával gyanúsított 

Ráczot és az ügy koronatanúját, Áda József vállalkozót, aki átadta a korrupcióellenes ügyészség 

által megjelölt bankókat az elöljárónak. A tárgyalás Rácz kérésére zárt ajtók mögött zajlott.  

 

USL: Geoană széke az RMDSZ árulásáért 
2011. május 19. - Krónika 

A szenátus elnöki tisztségét ajánlotta fel a balliberális ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) az 

RMDSZ-nek annak fejében, hogy a szövetség lépjen ki a kormányból, és álljon át az ellenzék 

oldalára – értesült az Impactnews.ro. A portál szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) hajlandó 

megvonni a bizalmat korábbi elnökétől, Mircea Geoană felsőházi elnöktől, hogy az állam 

második legfontosabb tisztségét átadja az RMDSZ-nek. Az RMDSZ állítólag még nem 

válaszolt. 

 

Budapesten tárgyal Baconschi 
2011. május 19. - Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

A magyar diplomácia vezetőjével, Martonyi Jánossal, Semjén Zsolt kormányfő-helyettessel és 

Schmitt Pál államfővel találkozik ma Budapesten a román külügyminiszter. A bukaresti külügy 

tájékoztatása szerint Teodor Baconschi a kétoldalú kapcsolatok fejlesztési lehetőségeiről, 

energia- és szállításügyi közös tervekről, Románia schengeni csatlakozásáról tárgyal 

vendéglátóival. Az ÚMSZ úgy tudja, hogy a megbeszélések napirendjén a magyarországi 

oktatási-nevelési támogatás romániai folyósítása is szerepel. Teodor Baconschi a magyar 

kollégája meghívására látogat Budapestre. 

 
Slotáék élesen ítélték volna el a magyar alkotmányt 
2011. május 18. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

A szlovák parlament külügyi bizottsága után a kormány is elutasította a Szlovák Nemzeti Párt 

(SNS) azon kezdeményezését, hogy a törvényhozás éles hangvételű nyilatkozatban reagáljon az 

új magyar alkotmány elfogadására. A Ján Slota vezette tömörülés szerint a szlovák 
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parlamentnek „felháborodott, elutasító álláspontot kellene kifejeznie a szlovákellenes 

cselekedetek sorozatával, valamint az exterritoriális törvénykezéssel kapcsolatban, mely sérti 

Szlovákia szuverenitását“. A nemzetiek felszólították volna a magyar parlamentet, hogy törölje 

el, vagy módosítsa azokat a törvényeket, melyek a környező országok szuverenitását sértik, és 

hozza összhangba az alkotmányt az európai demokratikus elvekkel és hagyományokkal. A 

kormány szerint a nyilatkozat-tervezet szövege nincs összhangban a szlovák-magyar 

kapcsolatok mai állásával, illetve azzal, hogy Szlovákia normális párbeszédet kíván folytatni 

déli szomszédjával. 

 

Kisebbségi nyelvhasználat - jövő héten tárgyalja a parlament 
2011. május 18. - SITA, Új Szó Online 

A jövő héten kezd tárgyalni a szlovák törvényhozás a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

módosító javaslatáról, mert a koalíción belül nincs megállapodás a nyelvhasználati küszöböt 

illetően. A Híd azt javasolja, hogy a jelenlegi 20 helyett 15 százalék legyen az alsó határ, vagyis 

minden olyan településen használható legyen az adott kisebbség nyelve a hivatali érintkezésben, 

ahol a számaránya legalább 15 százalék. A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 18 

százalékot szorgalmaz. Richard Sulík házelnök szerint olyan ügyről van szó, amely felesleges 

indulatokat szül. „Legyünk már túl rajta! Garantálhatom, hogy ez nem emeli az emberek 

életszínvonalát” - jegyezte meg a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke. 

 

Cui bono - kinek jó? 
2011. május 18. - Duka Zólyomi Árpád - Felvidék Ma 

Duka Zólyomi Árpád jegyzetében a magyar kormány azon döntését vizsgálja, mely szerint az 

oktatási-nevelési támogatásokat a Felvidéken a jövőben már nem a Pázmány Péter Alapítvány 

(PPA) fogja osztani. Az MKP politikusa, aki a PPA kuratóriumának tagja, úgy véli, hogy az 

elmúlt években hatékony rendszer jött létre a Felvidéken, mert a támogatások kihasználása 

megközelítette a száz százalékot. Duka Zólyomi Árpád szerint az új megoldás „nincsen 

felelősségteljesen végiggondolva”, mivel mostantól a szülőknek kell kérvényezniük a 

támogatást, így „előrelátható, hogy a lehetséges össztámogatás merítése messze lesz a száz 

százaléktól”. Az MKP politikusa szerint meglepőek voltak Martonyi János  külügyminiszter 

múlt heti kijelentései: Vagy nem volt kellőképpen felkészítve, vagy szántszándékkal mondta, 

hogy ezentúl sem a természetes személynek fizetik ki a támogatást, hanem jogi személyek, 

szervezetek, az SZMPSZ és a SZMSZSZ lesznek a végrehajtók és osztják szét a pénzt. Ez a 

megállapítás azért nem igaz, mert az új rendszer szerint nem a szervezethez jut a támogatás 

összege, hanem Budapestről közvetlenül a szülő folyószámlájára fogják folyósítani a pénzt.” 

Duka Zólyomi Árpád szerint „a szlovák-magyar kormányközi szerződésben lefektetett 

megállapodások mellőzése a jövőben még számos problémát fog okozni” és „az ezzel 

kapcsolatos diplomáciai megoldást a magyar félnek kell kezdeményeznie”. 

 

Kisebbségi tanácsi választás: Tízszeres túljelentkezés  
2011. május 19. - Felvidék Ma 

Május 19-én választják meg a magyar kisebbség kulturális és civil szervezeteinek, 

intézményeinek delegált képviselői azt az öt tagot (és póttagot) a Rudolf Chmel miniszterelnök-
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helyettes által elnökölt kisebbségi tanácsba, aki a felvidéki magyarok érdekeit tanácsadóként 

képviselheti. Az öt helyért összesen 53 jelölt indul, ám az nem ismert, hogy ők mely 

szervezetek jelöltjei. A sajtóból csak annyit tudni, hogy a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, 

mely ernyőszervezetként legalább 71 szakmai, civil, kulturális, művészeti társulást, szervezetet 

fog össze, jelölt öt tagot és póttagot a tanácsba. 

 

 
VMDK: Ne legyen egynyelvű az Újvidék előtti helységnévtábla! 
2011. május 18. - Vajdaság Ma 

Újvidék város ombudsmani hivatalához fordult a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége a tartományi főváros bejáratainál levő helységtáblák miatt. A VMDK kéri, hogy 

tegyenek eleget a város Statútumában megfogalmazott hivatalos nyelvhasználatnak és a város 

nevét kisebbségi nyelveken is írják ki. A VMDK elnöke a beadványban emlékeztet a vonatkozó 

jogszabályokra. A magyar politikai szervezet a levelet tudomásul vételre megküldte a 

tartományi ombudsmannak is. 

 

A magyar középiskolai oktatás istápolói a szórványban 
2011. május 18. - Kónya-Kovács Otília - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Már néhány éve időnként találkoznak a közép- és dél-bánáti általános iskolák igazgatói, hogy az 

aktuális gondokat, megoldásra váró kérdéseket megtárgyalják. A tegnapi összejövetel egyik fő 

témája a végzős nyolcadikos diákok magyar nyelven való továbbtanulási lehetőségei voltak 

Nagybecskereken. A Közép- és Dél-bánáti körzetben ebben a tanévben mintegy 180 diák fejezi 

be a nyolcadik osztályt, az iskolaigazgatók egyik célja, hogy a nagybecskereki középiskolák 

egyikébe irányítsák a fiatalokat. A 2011/2012-es tanévben 150 növendék tanulhat tovább 

magyar nyelven. Köztudott, hogy a diákok egy része a tehetséggondozó gimnáziumokba 

irányulnak, illetve néhányan más városok szakközépiskoláiba pályáznak. 

 

Gyűlölködő falfirkák Újvidéken 
2011. május 18. - Vajdaság Ma 

Az újvidéki graffitik 44 százalékának témája nemzeti, etnikai és vallási vonatkozású gyűlölet, 

közölte a vajdasági ombudsman irodája a homofóbia és a transfóbia elleni küzdelem nemzetközi 

világnapja alkalmából. A legtöbb gyűlölet (63 százalék) a romák, 17 százalék az albánok, 13 

százalék a horvátok, 7 százalék pedig a kínaiak ellen irányul. 

 

Ácsolok én még sok új keresztet... 
2011. május 18. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

„Az ártatlanul kivégzettek itt lettek eltemetve. Ezeknek az embereknek nem csak csontjuk volt, 

hanem húsuk, szívük és eszük is volt. Az mind itt maradt. El lehet a csontot vinni, de ők itt 

maradnak mindörökre. Nekünk méltó helyet kellett találni, ahol megemlékezünk róluk” – vallja 

Légvári Sándor a Vajdaság Mának, aki a tizennyolcadik fakeresztet ácsolta az 1944-ben 

Csúrogon kivégzettek emlékére. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11730/VMDK-Ne-legyen-egynyelvu-Ujvidek-elotti-helysegnevtabla.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11730/VMDK-Ne-legyen-egynyelvu-Ujvidek-elotti-helysegnevtabla.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11732/A-magyar-kozepiskolai-oktatas-istapoloi-a-szorvanyban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11733/Gyololkodo-falfirkak-Ujvideken.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4138/Acsolok-en-meg-sok-uj-keresztet.html
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Valóban csak nyomdahiba? 
2011. május 19. - Tápai Renáta - Magyar Szó 

Úgy tűnik, idén sem mentesülnek a beiratkozási tervek körüli hercehurcáktól a vajdasági 

tanintézmények, mert bizony néhány iskola meglepődött, amikor nem a leadott és az MNT által 

jóváhagyott iratkozási tervüket látták viszont a Hivatalos Lapban. Ahogyan azt a szabadkai 

Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában megtudta a Magyar Szó, bár az iskola iratkozási 

tervében szerepelt, hogy a magyar tannyelvű pénzügyi-adminisztrátor és a közgazdasági-

technikus szak mellett szakács-felszolgáló szak is indul, a Hivatalos Lapból tudták meg, hogy 

csak a két előző szak lett jóváhagyva, a szakács-felszolgáló szak pedig nem szerepel az őszre 

megnyíló tagozatok között. Majd kiderült, hogy Szabadka más iskoláiban és egyéb 

településeken is akadnak ilyen jellegű gondok, és egyes hírekkel ellentétben nem arról van szó, 

hogy az MNT nem hagyta jóvá az érintett szakok megnyitását. 

 
Janukovics Kárpátalján 
2011. május 18. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

„Amennyiben valamilyen politikai cunami nem sodorja el a terveket, elnökként először teszi 

lábát Kárpátaljára Viktor Janukovics” – áll a beregszászi hetilap véleményrovatában. „Viktor 

Janukovicsnak egy dologban feltétlenül rendet kellene tennie” - írja Tóth Viktor, aki szerint 

„meglehetősen kínos lenne, ha szó nélkül hagyná, hogy az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat 

emberei olyan kárpátaljai magyarokat zaklattak, akik állítólag felvették a magyar 

állampolgárságot”. „Illene annyit mondania, ez az államvezetés utasítására, hallgatólagos 

beleegyezése mellett, vagy ellenkezőleg: tudta nélkül történt. Ha az előbbi állja meg a helyét, 

meg kellene válaszolnia, miért éppen mi voltunk az érdekesek? Ha az utóbbi az igaz, mit kíván 

tenni? S jó lenne számot adnia arról is, milyen lépéseket tervez az ukrajnai nemzeti közösségek 

kulturális- oktatási-nyelvi jogainak kiszélesítése terén.” 

 

 
„A technikai félreértéseket el kell kerülni” 
2011. május 18. - Tomka Tibor - Népújság 

Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára múlt heti szlovéniai látogatása 

kapcsán a Népújságnak elmondta, a találkozókon szó volt a két ország kisebbségeinek 

helyzetéről is. Elmondta, hogy „mindkét oldalon fontos annak tudatosítása, hogy a nemzetiségi 

ügy, vagyis az egymás kisebbségeinek a helyzete döntően hozzájárul a két ország 

kapcsolatainak hangulatához”. Hozzátette: „Beszéltünk a muravidéki magyarság körében az 

igen rossz demográfiai mutatókról, arról, hogy jó lenne, ha az asszimilációs folyamat 

megállna.” 
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http://magyarszo.rs/fex.page:2011-05-19_Valoban_csak_nyomdahiba.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=3759
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:a-technikai-felreerteseket-el-kell-keruelni&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Az általános bizonytalanság hat a nemzetiségre is 
2011. május 18. - Tomka Tibor - Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő megtartotta 4. képviselői kollégiumát, amelyen a magyar 

önkormányzatok, intézmények vezetőinek a szlovén kormány jelenlegi helyzetét ecsetelte, 

illetve ennek nemzetiségi vonatkozásairól beszélt. Göncz László bízik benne, hogy nem bukik 

meg a kabinet, mert annak fennmaradása nélkül nem lehet elfogadni a kétharmad részben kész 

általános nemzetiségi törvényt, amelyet egy esetleges új kormánnyal újra kellene tárgyalni. 

Hasonló a helyzet a nemzetiség gazdasági alapjának megteremtésével is, ahol eddig annyit 

sikerült elérni, hogy az állam hajlandó némi kompetencia átadására a területen. A képviselő 

tájékoztatta a megjelenteket, minden jel arra mutat, hogy a kétnyelvű oktatás minőségi 

javítására az ország az uniós kohéziós alapból 2 millió euróra tett szert. Véleménye szerint ez 

elegendő lehet arra, hogy a területen elinduljanak a szükséges reformok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:az-altalanos-bizonytalansag-hat-a-nemzetisegre-is&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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