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Újra elfogadták a kisebbségi nyelvtörvényt 

2011. június 28. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Népszabadság 

A szlovák törvényhozás kedden újra megszavazta az Ivan Gašparovič államfő által elutasító 

ajánlással visszaküldött kisebbségi nyelvtörvényt. A jogszabályt 77 képviselő támogatta. Az 

államfő vétóját indokolva kifogásolja, hogy a törvénymódosítás bizonyos területeken 

egyenjogúsítaná a kisebbségek nyelvét az államnyelvvel, véleménye szerint ez korlátozza az 

államalkotó nemzet jogait. Szerinte Szlovákiában nincs szükség határozott fellépésre a 

kisebbségi nyelvek támogatása terén. A parlamenti vita során Marek Maďarič (Smer) 

kifejtette, a törvény, ha elfogadják, nehéz helyzetbe hozza a hivatalnokokat, és bábeli 

nyelvzavarhoz fog vezetni. Ezen felül Orbán Viktor magyar miniszterelnök revizionista 

politikájának stratégiai része. A Smer álláspontjával, mely szerint a törvény elmagyarosító 

jellegű, azonosult a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) is. Az SNS elnöke, Ján Slota 

hazaárulóknak nevezte a képviselőket, akik ezzel Magyarországnak segítenek. 

„Szégyenkeznem kell, hogy itt olyan emberek között ülök, akik kinevetnek mindent, ami 

szlovák” - mondta Slota. 

 

Kisebbségi törvény: ősszel folytatják 

2011. június 29. – Új Magyar Szó 

Az 51.-ig paragrafusnál folytatja a kisebbségi törvény vitáját ősszel a képviselőház 

emberjogi szakbizottsága, feltéve, ha szeptemberig a koalícióban sikerül kiegyezni a még 

vitatott cikkelyekről – tudta meg az ÚMSZ tegnap Varga Attila képviselőtől. Tájékoztatása 

szerint a testületnek tegnap is folytatnia kellett volna a tervezet vitáját, ám végül az ülés 

kvórumhiány miatt elmaradt. Varga szerint elsősorban a történelmi régiók lakossága 

etnikai arányainak megváltoztatásáról szóló 14. cikkely okoz majd vitát a koalícióban. Mint 

ismert, a PDL javaslatára a törvény úgy módosult, hogy az etnikai arányok közigazgatási 

eszközökkel megváltoztathatók.  

 

Lassú, de pozitív előrelépés a kisebbségi jogok védelme terén 

2011. június 28. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Hétfőn az Európai Parlamentben került sor a „Nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme a 

Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után” című konferenciára, mely arra a kérdésre 

kereste a választ, hogy vajon az új szerződés életbe lépése óta előremozdult-e a kisebbségi 

és nyelvi jogok védelme az Európai Unióban. A konferencia Gál Kinga kezdeményezésére, 

a magyar EU-elnökség társszervezésében valósult meg. A konferencia keretében az EU 

intézmények képviselői, illetve a magyar elnökség osztották meg a résztvevőkkel 

véleményüket. Martonyi János magyar külügyminiszter figyelmeztetett, hogy az 

individuális és kollektív jogok között a határ nem egyértelmű, és nagyon fontos, hogy a 

tagállamok elismerjék a kollektív jogokat. Tőkés László, az EP alelnöke egyebek közt azt E
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szorgalmazta, hogy vezessenek be egységes uniós kisebbségvédelmi rendszert, uniós 

szinten támogassák a többség és kisebbség megegyezése alapján kialakítandó kulturális és 

területi autonómiákat. 

 

Romániából kapnak történelemkönyveket a moldovai iskolások 

2011. június 28. – transindex.ro, Szabadság 

Moldovában ősztől változni fog a történelemoktatás, amelyhez Romániából kapnak 

tankönyveket - jelentette be hétfőn Mihail Steahtitchi oktatási miniszter. A moldovai 

iskolákban megszűnik a hazai és világtörténelem oktatását egységként kezelő integrált 

történelem tantárgy, s helyébe lép a románok történelmének oktatása, illetve a 

világtörténelem, amelyek tankönyveit Romániában készítik. Az iskoláknak szükségük van 

ezekre a tankönyvekre, hogy a maga teljességében ismerjék a történelmi igazságot - 

mondta a moldovai miniszter. 

 

Az SZNT elnöke szerint valamennyi átszervezési javaslat rossz 

2011. június 28. – Erdély Ma, Paprika Rádió 

A Székely Nemzeti Tancs elnöke, Izsák Balázs hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, a 

politikum által javasolt összes átszervezési terv rossz, az RMDSZ-é is, mely 16 régióról 

szól, melyek közül a Székelyföld Maros, Hargita és Kovászna megyéből állna. Izsák Balázs 

a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint a tanács egyetért azzal, hogy a jelenlegi 

területi-adminisztratív felosztás elavult, a mostani fejlesztési régiók megyékké való 

átalakítását célzó terv pedig antidemokratikus, és hangsúlyozta, a pártok egyike sem 

kérdezte meg a lakosságot, mielőtt javaslatát megtette volna. „Térképeket rajzolgatnak 

anélkül, hogy megkérdezzék az embereket” – mondta Izsák Balázs, hozzátéve, hogy 

kizárólag a Ioan Stanomir vezette elnöki bizottság jelentése tartalmaz demokratikus 

megoldást, eszerint a helyi önkormányzatok társulhatnának, és e társulásokat hivatalosan 

is elismernék. 

 

Brüsszelben nyomon követik a romániai területi-közigazgatási terveket 

2011. június 28. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Egy uniós ország területi-közigazgatási átszervezése a tagállam belső feladata, de Brüsszel 

figyelemmel követi az átalakításról szóló terveket – állította Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselő, akivel László Edit készített interjút. „Jól lehet ez tagállami feladat, 

de azért ezt nyomon követik, hiszen Románia a Schengeni csatlakozás kapcsán is előtérbe 

került, nem csak a franciaországi romák miatt, de az igazságszolgáltatási reformok 

késlekedése miatt is. Tehát nyomon követik, de Brüsszel, úgy ahogy a kisebbségi 

kérdésben, így a közigazgatási felosztás kérdésben sem fogja fülön húzni Bukarestet, ha 

rosszalkodik” – hangsúlyozta Sógor Csaba. 
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Pártkicsinálók – Válaszféle Markó Bélának 

2011. június 28. – Demeter Szilárd – Erdély Ma 

Markó Béla Élet és Irodalomban megjelent cikkére válaszol Demeter Szilárd, Tőkés László 

sajtófőnöke: „A másik felvetés, ami enyhén sántít Markó Béla ex-elnök sirámában, az az, 

hogy az Erdélyi Magyar Néppártot azért hozná létre dróton rángatott bábukból az a sok 

alföldi mucsai politikus, hogy az RMDSZ-t „félrehajítsák”. Emlékeztetném a t. 

miniszterelnök-helyettes urat Tőkés László EP-alelnöknek – a Néppárt védnökének – a 

nyilvános ajánlatára, melynek értelmében előválasztások során kialakított közös listával 

lehetne indulni már az önkormányzati választásokon. És bár egyre valószínűbbnek tűnik, 

hogy nem ugyanazt értjük az „összefogás” szó alatt, szerintem ez a megközelítés inkább 

elvezet az „összefogás” lényegéhez, mint a kizárólagos egységretorika. Az összefogásra való 

felkérésre az RMDSZ érdemben nem reagált, megvitatni nem óhajtotta, horribile dictu: 

párbeszédbe bocsátkozni róla közvita keretében pláne nem volt hajlandó. Lehet ugyan az 

ÉS-ben tilitolizni a szavakkal, t. miniszterelnök-helyettes úr, a haverek aggódó és megértő 

bólogatásai között mutogatni a koporsót, de megjegyezném, innen kintről nézve nagyon 

hülyén néz ki, amint önkezükkel verik belé a szegeket”. 

 

Nem akarják Vass Leventét? 

2011. június 28. – Erdély Ma, marosvasarhely.info 

A marosvásárhelyi RMDSZ-szervezetnél egyelőre nincs nagy lelkesedés, miután 

nevesítették, kit támogatna az EMNT és az MPP a 2012-es polgármester-választáson. A 

városi szervezet szerint ez „megint egy fentről jövő ukáz”, amilyenből már volt kettő, és 

meg is ittuk a levét. Az RMDSZ-es Vass Leventét, Cseke Attila egészségügyi miniszter 

tanácsosát indítaná közös jelöltként a marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért az EMNT 

és MPP, azonban a helyi RMDSZ még nem egyezett bele a javaslatba. 

 

Egy döntés kockázatai 

2011. június 29. – Bíró Béla – Új Magyar Szó 

„A Szövetségi Képviselõk Tanácsa jó döntést hozott. Mert veszedelmes volt számunkra a 

nyolcrégiós felosztás is, de talán még annál is veszélyesebbnek bizonyulhatott volna a 8+2” 

– írja Bíró Béla, majd hozzáteszi: „Az is nehéz kérdés volt, hogy az RMDSZ-nek tartania 

kell-e magát az általa megjelölt feltételhez, azaz a kisebbségi törvény elfogadásának június 

30-i dátumához, vagy sem. Mindkét alternatíva mellett érvek sokasága sorakoztatható fel. 

A kormányból való kilépés rövid úton véget vetne minden további kiútkeresésnek”. A cikk 

szerzője a magyar soros elnökség megvalósításaira is kitért: „Magyarországnak (ezúttal is) 

fontosabb volt a belső ellenzékkel való leszámolás, mint a kisebbségi magyarság 

érdekeinek képviselete. A magyar elnökség fél éve anélkül telt el, hogy Magyarország a 

kérdést akárcsak szóba is hozta volna az európai fórumokon. Ezt a lehetőséget a 
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sajtótörvénnyel és az alkotmánnyal kapcsolatos (kis kompromiszszumkészséggel jobbára 

megelőzhető) botrányok lehetetlenné tették”. 

 

Még egy magyar államtitkár? 

2011. június 29. – Új Magyar Szó 

Még nem tudni, ki vezeti majd az uniós alapok menedzselésére létrehozott új 

minisztériumot, ám arra van esély, hogy az RMDSZ az új tárca egyik államtitkári posztját 

megkapja. „Kiváló szakembereink vannak, akik dolgoztak már hasonló beosztásban ezen a 

területen, el tudnák látni ezt a feladatot” – magyarázta tegnap Máté András képviselőházi 

frakcióvezető. Mint ismert, a kormánypártok vezetőinek hétfői tanácskozásán született 

egyezség arról, hogy az uniós pénzek lehívásának felgyorsítása érdekében szükség van egy 

új minisztérium létrehozására. 

 

Tudományos rasszizmus? 

2011. június 29. – Új Magyar Szó 

Nem vagyok rasszista! – kéri ki magának az ÚMSZ-hez eljuttatott levelében a Hargita 

megyei önkormányzat elnöke Bognár Zoltánnak, a Szabadelvű Kör elnökének minősítését. 

Borboly Csaba jelezte: Kiss Tamás szociológus tanulmánya alapján állította a legutóbbi 

marosvásárhelyi SZKT-n, hogy a Székelyföld „elcigányosodik”. A társadalomkutató 

lapunknak elismerte, hogy a kifejezés félreértelmezhető, de úgy véli: ez a fogalom 

pontosan jelzi, hogy a szegénység etnicizálódik, és negatív folyamatok zajlanak a 

térségben. Magyari Nándor László szociológus vitatja, hogy tudományos szempontok 

szerint elfogadható a fogalomhasználat, amely szerinte lehetőséget teremt a 

megbélyegzésre és félreérthető.  

 

Róka fogta csuka 

2011. június 29. – Dénes László – Reggeli Újság 

„Jól látták a romániai politika szemlélői, hogy az államfő által köztudatba dobott 

gumicsont, az ország közigazgatási átszervezésének kérdése csupán arra volt jó, hogy 

kifogja a szelet a Demokrata–Liberális Párt szekértolójának, az RMDSZ-nek a vitorlájából. 

Mert miután a kisebbik kormánypárt a hétfő délelőtti koalíciós ülésen közölte Emil Bockal, 

hogy nem támogatja a Traian Băsescu és a D–LP által szorgalmazott átszervezést, a 

kormány őszre halasztotta az amúgy eleve halálra ítélt elképzelés (amire se komoly útiterv, 

se pénz, se közakarat nincs) további forszírozását, de ez egyben azt is maga után vonta, 

hogy a kisebbségi törvény elfogadását is elodázzák. Az RMDSZ viszont ezzel ismét bakot 

lőtt, mert választóinak azt ígérte, hogy a koalíciós szerepvállalásnak és a Boc-féle 

csődkormány támogatásának ez az egyik legfőbb hozadéka: még nyár előtt lesz kisebbségi 

törvény. Most azzal próbálja a pártpropaganda kisebbíteni a kudarcot, hogy óriási 

sikerként állítja be az új megyésítés elhalasztását, holott azt nem csupán az RMDSZ nem 
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akarta, hanem a román többség sem” – írja Dénes László a Reggeli Újság szerdai 

számában. 

 

A hatalom káros szenvedélye  

2011. június 29. – Gazda Árpád – Krónika 

A Krónika szerdai vezércikkében Gazda Árpád megállapítja, hogy bár a kisebbségi törvényt 

nem fogadja el a parlament, az RMDSZ mégis tovább kormányoz. A szerző szerint a 

Szövetség hozzászokott a hatalomhoz, ezért nem lép ki a kormányból: “Minden bizonnyal 

e függöny mögötti valóság alakíthatta a vezető kormánypárt elmúlt hetekben alkalmazott 

taktikáját is. A Băsescu elnök által feleresztett közigazgatásireform-lufival olyan politikai 

hangulatot teremtett, amelyben a célokról való kölcsönös lemondás tűnt a bölcs 

kompromisszumnak. Csakhogy az RMDSZ a kormányzati szerepvállalása legfőbb 

célkitűzését tolta a bizonytalan jövőbe, a Demokrata-Liberális Párt pedig az elnök hirtelen 

jött ötlete gyors megvalósításáról mondott le”. Végül Gazda az RMDSZ kiszámíthatóságára 

vonatkozó tétel kapcsán leszögezi: “Ha azonban az képezi a kiszámíthatóság alapját, hogy 

a magyarokkal bármit meg lehet csinálni, mert semminek nem lesz következménye, ha az 

ivódik a román politikusok tudatába, hogy a magyar politikusok legfontosabb célja a 

hatalom megtartása, és nem föltétlen kell teljesíteni a kormányprogram magyarok által  

szorgalmazott pontjait, mert az  gysemveszélyezteti a koalíciót, akkor a  

kiszámíthatóságnak a képviselt magyar közösség látja a kárát”. 

 

Szorul a torok 

2011. június 29. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet „húszezer magyar idiótára” vonatkozó 

kijelentése, valamint a román régióátszervezési tervek kapcsán Kristály Lehel leszögezi: 

„Miközben Füzes közös ügyeink európai módon való intézésére való törekvésünket 

hangsúlyozta, az „idiótákról” beszélve azonban rögtön elnyomta az interjúban kifejtett 

egyéb gondolatainak súlyát. Ráadásnak az Országgyűlésben is akkor vonja el ez a téma az 

energiákat az autonómiáért való együttes fellépéseinktől, amikor ama „térképészek” éppen 

ceruzáikat hegyezik. Pedig a nagykövet által is hivatkozott törvény a nemzeti 

összetartozásról mindennap, minden magyart az önrendelkezés kivívására kötelez. Ott áll 

benne, hogy „az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet 

tagjainak (…) az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia 

különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására”. Dolgunk van, védeni 

kell a magyart”. 

 

Vita Füzes Oszkár kijelentése miatt 

2011. június 29. – Krónika, Erdély Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A jó viszony Romániával törékeny, és az világossá vált: vagy reális külpolitikai célokat, 

területi, kulturális autonómiát valósítunk meg, vagy handabandázásba kezdünk, amitől 
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nem állt távol az iménti felszólalás – így reagált hétfőn Németh Zsolt, a magyar 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szávay István jobbikos országgyűlési 

képviselő felszólalására, amelyben azt firtatta: egyetért-e a nemzeti ügyek kormánya Füzes 

Oszkár „idiótázó” kijelentésével? A bukaresti magyar nagykövet múlt héten egy román 

portálnak nyilatkozott. Szávay szerint a „kommunista újságíróból lett diplomata” azt 

mondta, Magyarország tudomásul vette, elveszítette a 700 éves harcot Románia ellen, 20 

ezer idiótát leszámítva senki sem gondol arra, hogy visszavehetjük Erdélyt, vagy annak egy 

részét. Németh Zsolt leszögezte: a kormány egyetért a nagykövet nyilatkozatával. Jelezte, 

hogy a kormány 70 nagykövetet cserélt le az elmúlt egy év során, a mostaniak munkájával 

elégedettek. A revízió célkitűzése nem felelősségteljes és józan külpolitikai magatartás 

ebben a helyzetben, a kormány párbeszédet kíván fenntartani minden olyan szomszédos 

országgal, amely erre hajlandó – emelte ki. 

 

Az SNS román szövetségest talált a „magyar extrémizmus” ellen 

2011. június 28. - TASR, bumm.sk 

A gyakran nacionalista hangvételt megütő román Konzervatív Párt (PC) alelnöke, Bogdan 

Diaconu pozitívan reagált Ján Slota SNS-elnök javaslatára, miszerint a két párt 

együttműködhetne a „magyar extrémizmus elleni harcban”. Diaconu szerint az SNS 

nyilatkozata a román konzervatívok támogatásáról nagy visszhangot keltett Romániában 

és Magyarországon is. „Bízom benne, hogy ez egy fontos partnerség kezdete lesz olyan 

pártok között, melyek mindig a valódi nemzeti értékek megőrzését fogják szorgalmazni” - 

áll a levélben, melyben rámutat, az európai színtéren is hallatni kell hangjukat a magyar 

extrémizmus ellen, mely az egész kontinensre veszélyt jelent. Ján Slota SNS-elnök a múlt 

héten pártja támogatásáról biztosította a román Konzervatív Párt alelnökét. Kijelentette, 

Romániában az a veszély fenyeget, hogy a magyarok befolyásolhatják az ország új 

adminisztratív felosztását. 

 

Felülvizsgálják a magyar iskolák történelemkönyveit 

2011. június 28. - Felvidék Ma, Új Szó 

Az oktatási minisztériumnak elemeznie kellene, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolák 

jelenlegi történelemkönyvei összhangban vannak-e az állami művelődési programmal. Ez 

a megállapodás született a kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes és az oktatási 

miniszter mai találkozóján. A találkozón megkülönböztetett figyelmet szenteltek a 

kisebbségi iskoláknak és az emberi jogoknak. Megállapodtak, hogy az oktatási törvények 

módosítása és az ország nemzetiségi politikáját érintő alapanyagok előkészítése során a 

folyamat kezdetétől fogva szorosan együtt fognak működni. Az oktatási 

törvénymódosítások és a kapcsolódó jogi előírások során különös figyelmet szentelnek a 

nemzetiségi oktatásügy sajátosságainak. 
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http://www.bumm.sk/57142/az-sns-roman-szovetsegest-talalt-a-magyar-extremizmus-ellen.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/29207-felulvizsgaljak-a-magyar-iskolak-tortenelemkonyveit


 

 

 

 

 

 
8 

 

A villanyszámla ezután a kisebbségek nyelvén (is) olvasható 

2011. június 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Elektrovojvodina az ombudsmani ajánlást követően, miszerint a villanyszámla 

elszámolása és a számla hátoldalán lévő magyarázat a kisebbségi nyelveken is legyen 

elérhető, eljuttatta ezeket a lapokat a fogyasztókhoz, mégpedig az írott sajtó segítségével. A 

magyar nyelvű űrlapok a Magyar Szó június 25-ei számával együtt jutottak el a 

fogyasztókhoz, de ugyanez átvehető az Elektrovojvodina honlapjáról is, a 

www.elektrovojvodina.co.rs címről. „A tartományi ombudsman ajánlása és annak 

elfogadása az Elektrovojvodina részéről a kiváló együttműködés példája, amely hozzájárul 

a polgárok jobb tájékoztatásához csakúgy, mint a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak 

megvalósításához”, áll az áramszolgáltató közleményében. 

 

Vita az ifjúsági kerettörvényről 

2011. június 28. – pannonrtv.com 

A toleranciának és a demokráciának is az általános értékek közé kell tartoznia a készülő 

ifjúsági kerettörvényben – hangsúlyozta felszólalásában Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar 

Szövetség képviselője a köztársasági parlament mai ülésén. Beszámolt továbbá annak a 

kerekasztalbeszélgetésnek az eredményéről, amelynek során a VMSZ fiatalokat kérdezett a 

kerettörvénnyel kapcsolatban. 

 

Balliberálisok a színen 

2011. június 28. – Magyar Szó 

A Magyar Szó főszerkesztőváltása kapcsán a  Vajdasági Magyar Demokrata Párt leszögezi, 

hogy: “a VMDP számára politikai elégtétel, hogy tézise, miszerint a Magyar Szó nem más, 

mint a DP magyar nyelvű napilapja, most közvetve igazolást nyert. A VMSZ-ben működő 

Pásztor–Korhecz–Józsa trió döntése ugyanis azon a felismerésen alapul, hogy a Magyar 

Szó politikai irányvonala tűrhetetlenül veszélyezteti e versenypárt közeledő választási 

kampányhoz fűződő érdekeit. Bebizonyosodott: a politikai és más csoportérdekek 

erősebbek még a balliberális eszmék megkövetelte »elvszerűségtől«, együttállástól is. A 

VMDP számára a Magyar Szó főszerkesztőjének leváltása körül kirobbant, izzó 

szenvedélyektől sem mentes politikai dulakodás nem hozott semmi jót. Nincs esély arra, 

hogy a párt a napilapban megkapja a tevékenységének megfelelő nyilvánosságot. De 

legyünk türelmesek: rövid időn belül láthatóvá válik, hogy a jelenlegi helyzetben 

bekövetkezhet-e a változás a jogi út igénybevétele nélkül is” – olvasható a párt 

választmánya által kiadott közleményben. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11970/A-villanyszamla-ezutan-a-kisebbsegek-nyelven-is-olvashato.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-06-29_Balliberalisok_a_szinen
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Választások jövő év áprilisában 

2011. június 28. – Vajdaság Ma 

A köztársasági parlamenti, tartományi és helyhatósági választásokat egyidőben tartják, 

jövő év tavaszán – döntöttek hosszas egyeztetés után a hatalmi koalíció vezetői, tudta meg 

a Novosti. Azon ötlet után, miszerint a községi és a vajdasági választásokat a 

köztársaságiak előtt tartsák meg ez év végéig, a színfalak mögött úgy döntöttek, minden 

választás egyszerre, ugyanazon a napon lesz. Ezek szerint, elálltak attól az ötlettől, hogy a 

helyhatósági és tartományi választásokat még 2011 folyamán megtartsák, miután úgy 

értékelték, hogy a nehéz gazdasági helyzet közepette a polgárok nem értenék meg a kettős 

választások gazdasági indokoltságát. 

 

Megnyitják az eszéki magyar főkonzulátust 

2011. június 28. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét, Jakab Sándort, valamint 

két munkatársát, Kriják Krisztina és Andócsi János alelnököket június 22-én hivatalában 

fogadta Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A baráti 

hangvételű megbeszélésen többek között szó esett Horvátország európai uniós csatlakozási 

tárgyalásainak a befejezéséről, ami Magyarország diplomáciai sikere is, valamint a 

Horvátországban sorra kerülő kisebbségi önkormányzati választásokról. A HMDK 

küldöttsége tájékoztatást adott a horvátországi magyarság helyzetéről, értékelte a magyar 

kormánynak azon erőfeszítéseit, amelyeket a határon túli magyarság érdekében tesz, 

ugyanakkor észrevételeket, javaslatokat tett a kapcsolattartás hatékonysága javításának 

érdekében. Németh Zsolt megígérte, hogy a jelenleg szünetelő eszéki magyar főkonzulátus 

ügyében is hamarosan lépni fognak. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/14950/Valasztasok-jovo-ev-aprilisaban.html
http://www.huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/803-megnyitjak-az-eszeki-magyar-fkonzulatust
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