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A. Nagy László lett a kisebbségügyi kormánybiztos 
2012. június 13. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A szlovák kormány szerdán jóváhagyta a kisebbségügyi kormánybiztos személyét, 

valamint hatásköreit. Ezzel eldőlt, hogy A. Nagy László, a Híd egykori parlamenti 

képviselője látja el a feladatkört. A kormánybiztos gyakorlatilag tanácsadó szervnek számít 

majd, aki aktivitásait a kormányhivatal vezetőjével, valamint az illetékes miniszterekkel 

hangolja majd össze. A tisztség fő feladatkörének számít a közép- és hosszútávú, 

kisebbségekkel kapcsolatos jogi normák és intézkedések kidolgozása valamint 

megvalósítása, továbbá a közügyek megoldásában, az oktatási kérdések kapcsán való 

konzultációban is részt vesz. 

 

Pontáék éhsége 
2012. június 14. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Rostás Szabolcs a Krónika vezércikkében megállapítja: „nem tudom, észrevette-e valaki, 

hogy a helyhatósági választások urnazárásával egy időben egy csapásra elcsitult a 

kampányt szinte végigkísérő, Nyirő József újratemetése és Kövér László erdélyi látogatása 

miatt kipattant román–magyar vita”. 

 

Az EU Keleti Partnerség programja: Zöld út a kárpátaljai magyar intézmények 
támogatásának 
2012. június 13. – Kárpátalja 

A megyei önkormányzat múlt pénteki ülésén egyebek mellett jóváhagyta a magyar 

Külügyminisztériummal idén tavasszal kötött megállapodást. Az egyezmény értelmében az 

EU Keleti Partnerség programja keretében a két fél egy-egy millió dollárnak megfelelő 

összeget fordít kárpátaljai oktatási, kulturális és szociális intézmények felújítására és 

fejlesztésére. 

 

Ellenzéki szerepre készül az MPP és az EMNP Háromszéken 
2012. június 13. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nemes Előd az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke elmondta, a maksai és a 

nagyborosnyói polgármesteri tisztség mellett 60 helyi tanácstag, 4 megyei tanácstag 

mandátumot szereztek. Bálint József az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke, aki eddig a város 

alpolgármestere volt, kifejtette, teret veszítettek, hiszen a városban elért minden 

eredményt a szavazópolgárok Antal Árpád polgármesternek tulajdonítottak. 
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http://www.bumm.sk/69809/a-nagy-laszlo-lett-a-kisebbsegugyi-kormanybiztos.html
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-15/az-eu-keleti-partnerseg-programja-zold-ut-a-karpataljai-magyar-intezmenyek-tamogatasanak.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-15/az-eu-keleti-partnerseg-programja-zold-ut-a-karpataljai-magyar-intezmenyek-tamogatasanak.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120426&cim=ellenzeki_szerepre_keszul_az_mpp_es_az_emnp_haromszeken


 

 

 

 

 

 
3 

98%-os feldolgozottságnál: a magyar pártok tanácsosjelöltjeinek versenyét 
83%-kal nyeri az RMDSZ 
2012. június 13. – transindex.ro 

A magyar pártok helyi tanácsosjelölti listái összesen 522 691 szavazatot kaptak a voksok 

97,99%-os feldolgozottságánál, a voksok százalékos megoszlása: RMDSZ 83,26%, MPP 

8,81%, EMNP 7,92%. 

 

RMDSZ siker a szórványban 
2012. június 13. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Országos szinten 19-el sikerült növelnie az RMDSZ-nek polgármesterei számát – 

nyilatkozta az Erdély Tv-nek a szövetség főtitkára, Kovács Péter. Ezen belül a szórványban 

négy megyében sikerült növelni a magyar vezetők arányát. 

 

Zsigmond Csilla: az EMNP nem gyengítette az RMDSZ pozícióit 
2012. június 13. – transindex.ro 

A székelyföldi települések és önkormányzatok erőteljesebben érezték a kormányzati 

szerepvállalás pozitív hozadékait, így nem meglepő, hogy Székelyföldön jól teljesített az 

RMDSZ – mondja a szociológus. 

 

„Tájékozatlan választók” – Rácz és Taierling a kudarc okairól 
2012. június 13. – Erdély Ma 

A kézdivásárhelyi választások eredményeit értékelte ki Rácz Károly leköszönő 

polgármester és Johann Taierling, az EMNP polgármesterjelöltje. Rácz Károly a választók 

tájékozatlanságával magyarázta vereségét, akik szerinte „hajlamosak az ország problémáit 

a helyi vezetés számlájára írni”. 

 

Kellenek az ellenpártok? 
2012. június 13. – Erdély Ma, Erdély Tv 

A politológusok szerint nem sikerült fontos stratégiai célokat elérniük az erdélyi magyar 

pártoknak az idei helyhatósági választásokon. Az RMDSZ ellenzékeként létrejött Erdélyi 

Magyar Néppártnak és a Magyar Polgári Pártnak még azt a félmilliós választói réteget sem 

sikerült megszólítania, amely állításuk szerint korábban elfordult az RMDSZ-től. 

 

Ítélethirdetés két hét múlva – Véget ért a Mikó-per 
2012. június 13. – Demeter J. Ildikó – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Alapfokon lezárult a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását 

megtámadó eljárás, az utolsó tárgyalást is megtartották tegnap a buzăui bíróságon. Ítéletet 

két hét múlva, június 26-án hirdetnek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29661
http://itthon.transindex.ro/?hir=29661
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120417&cim=rmdsz_siker_a_szorvanyban_video
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17571
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120446&cim=tajekozatlan_valasztok_racz_es_taierling_a_kudarc_okairol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120458&cim=kellenek_az_ellenpartok_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120466&cim=itelethirdetes_ket_het_mulva_veget_ert_a_miko_per


 

 

 

 

 

 
4 

Szimbolikus magyar ügyek támadására összpontosít Kovászna megye 
prefektusa 
2012. június 13. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A beiktatása utáni első hónapban máris egy sor, magyar szempontból szimbolikus 

jelentőséggel bíró önkormányzati döntést támadott meg Kovászna megye román 

prefektusa, Codrin Munteanu. 

 

Wekerle-terv az egész Kárpát-medencére 
2012. június 13. – Erdély Ma, Háromszék 

A Wekerle-tervről Háromszéken eddig keveset lehetett hallani, de mint kiderült, 

lényegében ez a Mikó Imre Terv és hasonló kezdeményezések ernyőszervezete. Mint az 

irodaavatón Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár mondta: a Mikó-

terv a Wekerle-terv zászlóshajója. 

 

Bende Barna is a választás érvénytelenítését kéri 
2012. június 13. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen, Krónika 

A helyhatósági választás vajdahunyadi eredményeinek semmissé nyilvánítását kéri Bende 

Barna, független polgármesterjelölt, a központi választási bizottsághoz leadott 

feljelentésében, a szavazás idején tapasztalt számos rendellenességgel indokolva kérését. A 

központi választási bizottság (BEC) egyelőre nem adott hivatalos választ a Bende által 

letett feljelentésre, miszerint Vajdahunyadon meg kell ismételni a választásokat. Egyelőre 

tehát tény, hogy a 11 014 voksot begyűjtő Viorel Arion 696 szavazattal megelőzte Bendét. 

 

Több tulipán, kevesebb fenyő 
2012. június 14. – Krónika  

Mindhárom erdélyi magyar politikai alakulat szempontjából érdekes és hasznos 

következtetéseket lehet levonni a négy évvel ezelőtti és az idei helyhatósági választásokon 

született szavazatarányok és mandátumszámok összehasonlítása alapján. Noha a Központi 

Választási Iroda (BEC) az óvások elbírálása miatt késlekedik a végeredmény 

közzétételével, kiderült, hogy az RMDSZ a hármas verseny ellenére több voksot kapott, és 

– a megyeitanácsosok és tanácselnökök kivételével – több mandátumot szerzett, mint 

2008-ban. 

 

Harc a többnyelvűségért 
2012. június 14. – Szucher Ervin – Krónika 

Bátorkodjon többnyelvű lenni! címmel kezdeményez hét hónapos programot 

Marosvásárhelyen a Pro Europa Liga. „Sajnos nálunk a legtöbb oktatási- és 

közintézményben az illetékesek nincsenek tisztában a magyar nyelv használatát előíró 

hazai és nemzetközi jogszabályokkal. Rendezvényeinken nem akarunk megdorgálni senkit, 

csupán ismertetni szeretnénk a többnyelvűséget szavatoló rendelkezéseket” – fejtette ki 

Smaranda Enache. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120470&cim=szimbolikus_magyar_ugyek_tamadasara_osszpontosit_kovaszna_megye_prefektusa
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120470&cim=szimbolikus_magyar_ugyek_tamadasara_osszpontosit_kovaszna_megye_prefektusa
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=120479&cim=wekerle_terv_az_egesz_karpat_medencere
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/bende_barna_is_a_valasztas_ervenyteleniteset_keri.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64435
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64441
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MPP: tisztújítást kérnek 
2012. június 14. – Bíró Blanka – Krónika, Új Magyar Szó 

Tisztújításra készül a Magyar Polgári Párt (MPP) Háromszéken. Kulcsár Terza József, a 

polgári alakulat Kovászna megyei elnöke tegnap sajtótájékoztatón elmondta, ebben a 

hónapban minden háromszéki településen megszervezik a tisztújítást, majd a megyei 

választásokra is sor kerül.  Emellett szorgalmazzák, hogy legkésőbb szeptemberben hívják 

össze a párt kongresszusát, és történjen meg az országos tisztújítás is. 

 

Lejárt Szilágyi Mátyás főkonzul kiküldetése 
2012. június 14. – Krónika 

Lejárt Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári főkonzuljának négyéves hivatali 

kiküldetése, ennek következtében a diplomata a jövő héten elhagyja kincses városi 

állomását. A Krónika értesülései szerint Szilágyit egy erdélyi származású, jelenleg a 

Külügyminisztériumban osztályvezetőként tevékenykedő diplomata váltja a főkonzuli 

tisztségben. 

 

EMNP, MPP: hullanak fejek? 
2012. június 14. – Új Magyar Szó 

„A kisebbségi lét magában hordozza azt a veszélyt, hogy új magyar pártok megjelenésével 

gyengüljön a romániai magyarság országos politikai képviselete” – jelentette ki tegnap az 

ÚMSZ-nek Gergely Balázs. Az EMNP országos alelnöke arra a felvetésre reagált, hogy a két 

új magyar párt választási szereplésével az elveszett szavazatok miatt csökkent az erdélyi 

magyar közösség politikai képviselete. 

 

Nincs hely két jobboldali magyar pártnak 
2012. június 14. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A helyi választások eredményei világosan mutatják, hogy nincs hely két jobboldali magyar 

pártnak. A Magyar Polgári Pártnak és az Erdélyi Magyar Néppártnak egyesíteni kell erőit a 

parlamenti választásokra, mivel az RMDSZ nem fog szóba állni velük – véli Kulcsár Terza 

József, az MPP Kovászna megyei szervezetének elnöke. 

 

Göröngyös úton 
2012. június 14. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

A romániai helyhatósági választásokon jól látszott, hogy a választók meg akarták büntetni 

a megszorításokért felelős demokrata liberálisokat. Az adatok szerint az USL a helyi és 

megyei tanácsosi helyek több mint 50 százalékát gyűjtötte be, míg a PD-L 15-17 százalékát. 

A román-magyar vegyes lakosságú megyékben aktívabb volt a román szavazótábor. 

Szatmárnémetiben ahol kétszer választottak magyar polgármestert idén 6 ezer szavazattal 

többet kapott a román jelölt, míg Ilyés Gyula ugyanannyit mint amennyivel korábban 

elnyerte tisztségét. Nyilvánvaló, hogy az RMDSZ-t a két másik magyar párt nem tudta 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64437
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64444
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120486&cim=nincs_hely_ket_jobboldali_magyar_partnak
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megközelíteni sem, míg az RMDSZ 203 polgármesteri széket szerzett az MPP 10, az EMNP 

pedig két hellyel volt kénytelen beérni.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. június 14-i számában olvasható.) 

 

Bajuszakasztás 
2012. június 14. - Riba István - HVG 

Szász Jenő az Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke pártjának kudarcáért az Erdélyi Magyar 

Néppártot (EMNP) teszi felelőssé. Érdekes, hogy mind az MPP-t, mind az EMNP-t a 

Fidesz támogatta a választásokon, azonban míg az elsőt Kövér László elszigetelődve, addig 

az EMNP mellett kiállt Orbán Viktor és külügyes csapata. Megmagyarázhatatlan, hogy a 

magyar kormány miért zárta ki az RMDSZ-t a támogatottak köréből, hiszen a párt 

Erdélyben megkerülhetetlen. Ráadásul a két kisebb pártnak az lehetett a célja, hogy a 

tervezett eredmények birtokában az őszi választások előtt tárgyalóasztalhoz üljön az 

RMDSZ-szel, azonban kiderült, hogy az RMDSZ-nek semmi értelme megegyezésre 

törekednie velük. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. június 14-i számában olvasható.) 

 

Fico nem foglalkozik A. Nagy múltjával 
2012. június 13. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico kormányfő közölte, kabinetje komolyan veszi a kisebbségügyi kormánybiztos 

küldetését, ezért tölti be ezt a tisztséget kisebbségi közegbe tartozó személlyel. Öllös László 

politológus szerint a kormánybiztos jogkörei jelentős visszalépést jelentenek az emberi jogi 

és kisebbségügyi miniszterelnök-helyetteséhez képest. 

 

Kisebbségi biztos: elégedettségét fejezte ki a Híd 
2012. június 13. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Solymos László, a Híd parlamenti frakciójának vezetője elégedettségét fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy a kormány jóváhagyta a kisebbségügyi kormánybiztos státuszát. A 

Hidat ért kritikára, miszerint ellenzéki pártként elfogadta a kormánybiztosi posztot úgy 

reagált, hogy a Híd az egyetlen olyan parlamenti párt, melynek egyik alappillére a 

kisebbségek jogainak védelme, és a többi párt nem rendelkezik olyan ismeretekkel és 

szakemberekkel ezen a területen, melyek az említett funkció betöltéséhez szükségesek. 

 

Kisebbségi minimum: van erre nekünk időnk? 
2012. június 13. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„Hogy miként kívánjuk elérni a minimumot - vagyis a megmaradást - arra aligha kapunk 

konkrét, gyakorlatias, hathatós választ. Bugárék nyilatkozatait ismerve ugyanis az 

önrendelkezés nem eshet a kisebbségi minimum körébe. Márpedig, miután minden más 

kudarcot vallott, vajon mégis mikor látják be közösségünk szervezői, hogy minimumok 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120613144738/Fico-nem-foglalkozik-A-Nagy-multjaval.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/13/kisebbsegi-biztos-elegedettseget-fejezte-ki-a-hid
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/34358-kisebbsegi-minimum-van-erre-nekunk-idonk
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helyett határozott stratégiákat kell megalkotni az azok megvalósításához szükséges pontos, 

célirányos ütemtervekkel.” 

 

Partnerségek a szakképzésben 
2012. június 13. – bumm.sk 

A szlovákiai Szakképző és Felnőttképzési Intézet és a magyarországi Bethlen Gábor Alap 

Zrt. a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013 

keretén belül közös pályázatot nyert Partnerségek a szakképzésben címmel. 

 

Kevesebbet kell lopni, és több jut az oktatásügyre 
2012. június 14. – Mózes Szabolcs, Veres István – Új Szó 

Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszterrel készült interjút közölt a pozsonyi Új Szó. A Smer 

politikusa a elmondta: „A jövőben talán érdemes lenne olyan kompromisszumot kötni, 

mint a svédeknél: ott a kisebbségi iskolákban a történelmet, az anyanyelvet és az egyéb 

humán tárgyakat a kisebbség nyelvén oktatják, a reál tantárgyakat pedig államnyelven. 

Úgy gondolom, mi diszkrimináljuk a magyar diákokat azzal, hogy nem biztosítjuk nekik a 

szaktantárgyak minőségi oktatását államnyelven.” 

 

Biztos, ami biztos 
2012. június 14. – Kocur László – Új Szó 

„A Híd – a jelenlegi szlovák törvényhozásban az egyedüli olyan párt, mely a kisebbségek 

érdekvédelmét is zászlajára tűzte – számára a biztosi tisztség egyelőre inkább kockázat. A 

párt számára a poszt nyilván Don Corleone-i módon visszautasíthatatlan volt: 

visszautasításával az együttműködés-paradigma, a párt látszólagos alapja sérült volna 

visszavonhatatlanul, amit Fico épp úgy fel tudott volna használni a párt ellen, mint az 

MKP.” 

 

Vajdaság neuralgikus pontja  
2012. június 14. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A Vladimir Ilić és Miroslav Keveždi által elkészített Temerin – Vajdaság jelene vagy jövője 

címet viselő tanulmány arra próbál rámutatni, hogy a 28 ezer lakossal rendelkező dél-

bácskai településen megfigyelhető nemzetek közötti feszültség jelzésértékkel bír, vagy 

ahogyan azt a szerzők megfogalmazzák, „lakmusza” a Vajdaság vagy a társadalom 

egészében uralkodó helyzetnek a különféle közösségek között.  

 

Szabadka: Megvan az igény a harmadik gimnáziumi osztály megnyitására 
2012. június 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai Svetozar Marković gimnáziumban megvan az igény a harmadik magyar 

osztály megnyitására, a minisztérium azonban felülbírálva a korábbi jóváhagyását, törölte 
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http://www.bumm.sk/69800/partnersegek-a-szakkepzesben.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/06/14/biztos-ami-biztos
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-14_Vajdasag_neuralgikus_pontja.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13656/Szabadka-Megvan-az-igeny-a-harmadik-gimnaziumi-osztaly-megnyitasara.html
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a pályázatból a harmadik tagozatot. A Magyar Nemzeti Tanács tiltakozó levelet írt az 

oktatási minisztériumnak. Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács oktatási 

bizottságának az elnöke a Szabadkai Rádiónak elmondta, hogy az oktatási stratégia 

alapján szeretnék növelni a gimnáziumba iratkozók számát, s lenne is diák, mivel egyre 

kevesebben választják a magyarországi továbbtanulást. 

 

Az MPSZ a temerini fiúk szabadon bocsátását kéri az új elnöktől 
2012. június 13. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség nyílt levelet intéz az újonnan beiktatott köztársasági elnökhöz, 

Tomislav Nikolićhoz, amelyben kéri a temerini fiúk szabadon engedését, jelentette be a 

párt elnöke, Rácz Szabó László, aki hozzátette, a levélben azt is leírták, hogy véleményük 

szerint a temerini fiúk csupán azért kaptak túlzott mértékű büntetést, mert nem a többségi 

nemzethez tartoznak. 

 

Magyar helységnévtáblákat távolítottak el 
2012. június 13. – Kárpátalja 

Magyar nyelvű helységnévtáblák nélkül maradtak a Csap–Kijev autóút mentén fekvő 

Ungvár környéki magyar falvak és az Asztély–Beregsurány határátkelőhelyet Munkáccsal 

összekötő főút által átszelt Beregszász, valamint több magyar ajkú település. Ugyancsak 

levették a településeket magyarul megjelölő táblákat a Nagyszőlősi járásnak azokban a 

falvaiban, amelyek a Nevetlenfalu–Halmi ukrán–román határátkelőt Beregszásszal 

összekapcsoló út mellett találhatók. A megyei közútfenntartó vállalat illetékesei a 

helységnévtáblák cseréjéről nem kívántak nyilatkozni. Csupán annyit közöltek, hogy az 

angol nyelvű információkat is tartalmazó új jelzőtáblák elhelyezésével az Euro–2012 

ukrajnai mérkőzéseire közúton utazó szurkolók tájékozódását szeretnék megkönnyíteni. 

 

Válasz a KMKSZ-nek 
2012. június 13. – Kárpátalja 

Semmitmondó válasz érkezett a környezetvédelmi hatóságtól a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) megyei tanácsi képviselőinek arra a levelére, amelyben a 

beregszászi járási aranybányászatra és geológiai kutatásokra vonatkozó megyei 

önkormányzati engedély kiadása körüli szabálytalanságokra hívják fel a figyelmet. 

 

Kovács–Ledida találkozó Ungváron 
2012. június 13. – Kárpátalja 

A közelgő parlamenti választások volt a témája annak a hétfői ungvári megbeszélésnek, 

amelyre Olekszandr Ledida kárpátaljai kormányzó, a Régiók Pártja (PR) megyei 

szervezetének elnöke és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke között került sor. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13657/Az-MPSZ-a-temerini-fiuk-szabadon-bocsatasat-keri-az-uj-elnoktol.html
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-15/magyar-helysegnevtablakat-tavolitottak-el.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-15/valasz-a-kmksz-nek.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-15/kovacs-ledida-talalkozo-ungvaron.php
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Anyanyelvhasználat az önkormányzatokban 
2012. június 13. – Kárpári Igaz Szó 

Az önkormányzati szinten történő anyanyelvhasználatot Ukrajnában jelen pillanatban 

három okmány szabályozza: az Ukrán SZSZK törvénye a nyelvekről, amely még 1989-ben 

született, a Legfelső Tanács 1991-es nyilatkozata a nemzetiségek jogairól, valamint a 

nemzeti kisebbségekről szóló 1992-es törvény. A KISZÓ összeállításában a jogszabályok 

nyújtotta lehetőségek mellett a mindennapi gyakorlatot is bemutatnak, mégpedig egy 

magyar többségű, egy vegyes lakosságú és egy háromnyelvű település példáján. 

 

Rendkívül sikeres volt a Magyar Kulturális Hét 
2012. június 13. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Isztria megyei alapszervezete 

szervezésében június 4. és 9. között került sor a 13. Magyar Kulturális Hét programra. 

Ennek során kiállításokra, filmvetítésre, koszorúzásra és néptáncegyüttesek bemutatójára 

is sor került. 

 

A HMDK küldöttsége Neven Mimica miniszterelnök-helyettesnél 
2012. június 13. – Új Magyar Képes Újság 

Június első napján Neven Mimica, a bel- és külpolitikáért, valamint az EU-s ügyekért 

felelős miniszterelnök-helyettes fogadta a HMDK háromtagú küldöttségét, akik több mint 

egyórás beszélgetésen adtak átfogó tájékoztatást a HMDK-ról, a fogyatkozó horvátországi 

magyarság gondjairól, azok lehetséges megoldásáról. Jakab Sándor elmondta, szóba került 

minden fontos terület: az oktatás, a közművelődés, a hitélet, a gazdaság, a költségvetési 

támogatás. Ez utóbbival kapcsolatban - kifogásolva a költségvetési források elosztását - a 

HMDK költségvetési kiigazítást kért. 

 

Bécsben találkoztak az osztrák-magyar határtérség polgármesterei 
2012. június 13. – MTI 

Az osztrák-magyar határmenti települések polgármesterei tartottak találkozót szerdán 

Bécsben - közölte az MTI-vel Magyarország bécsi nagykövete. A Szalay-Bobrovniczky 

Vince nagykövet meghívására megtartott találkozón áttekintették a térség problémáit, 

valamint infrastrukturális, turisztikai környezetvédelmi és európai uniós fejlesztési 

lehetőségeit. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9650
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3383-rendkivuel-sikeres-volt-a-magyar-kulturalis-het
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3385-a-hmdk-kueldoettsege-neven-mimica-miniszterelnoek-helyettesnel
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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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