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Németh: Hangsúlyosan jelennek meg a nemzetpolitikai kérdések 
2013. május 28. – MTI, hirado.hu 

Nagyon hangsúlyosan fog megjeleni a magyar diplomáciában a külhoni magyarok életét 

befolyásoló négy téma: az állampolgárság, a területi közigazgatás, a nyelvi jogok és a 

szimbólumhasználat, valamint az oktatás kérdése - Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy az 

ezzel kapcsolatban a MÁÉRT külügyi és jogi szakbizottság ülésén elhangzott javaslatokat 

figyelembe veszik. Az állampolgárságról elmondta, hogy a jövőre esedékes magyarországi 

választásokon a külhoniak regisztrációja és választási részvételének gördülékeny 

lebonyolítása „számos intézkedést fog hozni”. Ebbe illeszkedik például a konzuli szolgálat 

fejlesztése is tette hozzá. 

 

A szlovák sajtó a zárt ülés sikerétől hangos – és Orbántól Viktortól! 
2013. május 28. – Felvidék Ma 

A TASR szlovák hírügynökség tudósítására alapozva a szlovák lapok diplomácia sikerről 

beszélnek az Európai Parlament Petíciós Bizottságának ülését követően, melynek 

eredményéről azonban nem tájékoztatnak. A Hospodárske noviny gazdasági napilap „A 

magyarok eredménytelenek voltak a Szlovákia elleni harcban” címmel közli a 

hírügynökségi tudósítást. 

 

Magyar–román egyeztetés a kisebbségek helyzetéről 
2013. május 28. – MTI, Kormány.hu, Szabadság 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes kedden 

hivatalában fogadta Cristian Davidot, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a külhoni 

románokért felelős miniszterét. A tárgyaláson a két országban, illetve a diaszpórában élő 

magyar és román közösségek helyzetéről egyeztettek. Semjén Zsolt és Cristian David 

megállapodtak arról, hogy a jövőben rendszeresen találkoznak és megbeszéléseket 

folytatnak e témákban. 

 

A médiafogyasztás változása gyorsíthatja a határon túliak asszimilációját 
2013. május 28. – MTI 

A határon túli magyarok egyre gyakrabban választják országuk többségi kereskedelmi 

csatornáit, csökkent körükben a magyarországi közszolgálati rádiók és televíziók 

népszerűsége, mindez jelentős hatással van a kisebbségek asszimilációjára - hangzott el 

Médiatanács Médiatudományi Intézete által szervezett konferencián, kedden, Budapesten. 

 

Asszimilál a román tévézés? 
2013. május 28. – Kiss Judit – Krónika 

A határon túli magyarok egyre gyakrabban választják országuk többségi kereskedelmi 

csatornáit, mindez jelentős hatással van a kisebbségek asszimilációjára – hangzott el 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/28/14/Nemeth_Hangsulyosan_jelennek_meg_a_nemzetpolitikai_kerdesek.aspx?source=hirkereso
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/39844-a-szlovak-sajto-a-zart-ules-sikeretol-hangos-es-orbantol-viktortol
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/miniszterelnokseg-magyar-roman-egyeztetes-a-kisebbsegek-helyzeterol
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/05/28/a-mediafogyasztas-valtozasa-gyorsithatja-a-hataron-tuliak-asszimilaciojat
http://kronika.ro/kultura/asszimilal-a-roman-tevezes
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Médiatanács Médiatudományi Intézete által szervezett konferencián. Ezzel szemben Kiss 

Tamás szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kutatója a konferencián 

elhangzottakra úgy reagált a Krónikának, az utóbbi időben készített számos erdélyi 

felmérés eredménye igazolja, hogy a romániai magyarok egyre inkább a magyar nyelvű 

médiumokat választják. 

 

Markó lefrigidezte Macoveit 
2013. május 28. – Krónika, maszol.ro 

Frigidnek nevezte Markó Attila Monica Macovei volt igazságügy-minisztert, a Demokrata-

Liberális Párt (PDL) európai parlamenti képviselőjét a politikusnő azon kijelentései 

kapcsán, miszerint a kormány arra készül, hogy megkegyelmezzen a korrupció miatt múlt 

hétfőn három év letöltendő szabadságvesztésre ítélt George Becalinak. 

 

Visszaállítják Petőfi Sándor segesvári szobrát 
2013. május 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A segesvári várban vasárnap avatják Petőfi Sándor visszaállított mellszobrát, amelyet öt 

évvel ezelőtt egy földcsuszamlás miatt kellett eltávolítani - közölte kedden az RMDSZ 

Maros megyei szervezete. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének 

elnöke elmondta, a szobor új, sokkal impozánsabb helyre kerül, mint ahol korábban állt, és 

a környezetében levő parkot is Petőfi Sándorról nevezik el. 

 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának képviselőivel találkozik Borbély László 
2013. május 28. – transindex.ro 

Borbély László, a képviselőház Külügyi Bizottságának elnöke képviseli Romániát május 

29-én Genfben, azon a kerekasztal-beszélgetésen amelyen az ENSZ Emberi Jogi 

Tanácsának képviselőivel arról tárgyalnak majd, hogy az egyes országok parlamentjei 

miben tudnak hozzájárulni az Emberi Jogi Tanács tevékenységéhez. 

 

Minden eszközt bevetnek a zöldek a Schweighofer-beruházás ellen 
2013. május 28. – transindex.ro 

A Zöld SzékelyFöld és Zöld Erdély Egyesületek határozottan ellenzik a Rétyre tervezett 

Schweighofer-beruházást annak "elfogadhatatlan mértékű természetromboló hatása 

miatt", ezért nyomon követik a fűrésztelep engedélyeztetési eljárását és minden 

rendelkezésre álló - civil mozgalmi és jogi - eszközzel fellépnek az erdőpusztító nagyüzem 

megvalósulása ellen – olvasható a két szervezet közleményében. 
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http://kronika.ro/belfold/marko-lefrigidezte-macoveit
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33044
http://itthon.transindex.ro/?hir=33045
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Összegezte javaslatait az alkotmánymódosító fórum 
2013. május 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Befejezte működését az alkotmánymódosító fórum, amely megszervezte és lebonyolította 

az alaptörvény módosításáról szóló közvitát - jelentette be Cristian Pârvulescu, a fórum 

elnöke. A közvitát lebonyolító testület ötven találkozót szervezett az elmúlt hónapokban. 

Pârvulescu szerint a beérkezett javaslatok ellentmondásosak, többségük az általános 

szabadságjogokra és állampolgári kötelezettségekre vonatkozik. 

 

Magyar keresztneveket a romániai Coca-Cola-palackokra! 
2013. május 28. – transindex.ro, maszol.ro, manna.ro 

Az Igen, tessék! mozgalom úgy véli, hogy a Coca-Cola az erdélyi nyelvhasználati és 

névadási szokások figyelembevételével jelentősen javíthatna májusban indított kampánya 

eredményességén. A cég bevált nemzetközi példájára alapozva, a romániai boltokban is a 

Coca-Cola üvegein az ismert márkanév mellett hazai keresztnevek fogadják a vásárlókat. 

Az Igen, tessék! mozgalom úgy gondolja, ha az erdélyiek nem csak román nevekkel ellátott 

üvegeket vásárolhatnának, az óriáscég egy újabb jelentős célcsoportot érhetne el egyedi 

akciójával. 

 

Turulszobrot állítanak Sepsiszentgyörgyön 
2013. május 28. – Erdély Ma 

Egy újabb köztéri alkotással, egy turul szoborral gazdagodik Sepsiszentgyörgy. A város 

önkormányzata elfogadta a Templom és Kőrösi Csoma Sándor utcák kereszteződésében 

lévő terület parkosítási tervét és azt, hogy oda egy turulszobrot állítsanak. A munkálatok 

becsült értéke 251 ezer lej, amit megszavazott a képviselő testület. 

 

Kongresszusi intermezzo – Transzparensek vagy kormánybuktatás? 
2013. május 28. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

A múlt szombati RMDSZ-kongresszuson óhatatlanul előtérbe került a marosvásárhelyi 

orvosi egyetem ügye, hiszen ez az RMDSZ egyik megoldatlan problémája. Ráadásul, még 

ha esetleg el is felejtették volna, nem hagyta feledni az a néhány tüntető, közöttük Ajtay 

Kincses Mária és Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE) elnöke, illetve titkára, akik szórólapokat osztogattak és követelték, 

hogy a kormányfő tartassa be a magyar oktatás rendezésére megkötött szerződést. 

 

RMDSZ-kongresszus – Óvatos optimizmussal nyugtázta Toró T. Tibor a 
határozatokat 
2013. május 28. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Óvatos optimizmussal nyugtázta a Krónika című napilapban kedden közölt 

nyilatkozatában Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombati kongresszusának határozatait. Toró T. 

Tibor szerint Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek az erdélyi magyar politikai szervezetek 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33050
http://itthon.transindex.ro/?hir=33053
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142467&cim=turulszobrot_allitanak_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142462&cim=kongresszusi_intermezzo_transzparensek_vagy_kormanybuktatas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142485&cim=rmdsz_kongresszus_ovatos_optimizmussal_nyugtazta_toro_t_tibor_a_hatarozatokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142485&cim=rmdsz_kongresszus_ovatos_optimizmussal_nyugtazta_toro_t_tibor_a_hatarozatokat
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közös fellépéséről szóló kijelentése akkor lenne hiteles, ha az EMNP és a Magyar Polgári 

Párt (MPP) képviselőit is meghívták volna a kongresszusra. A meghívás elmulasztása 

szerinte azt jelzi: az RMDSZ képtelen feldolgozni, hogy már nincs egyedül az erdélyi 

magyar politika színterén. 

 

RMOGYKE: szőnyeg alá söpört egyetemügy 
2013. május 28. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Elégedetlen az RMDSZ-nek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyéhez 

való viszonyulásával a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

(RMOGYKE). A civil szervezet képviselői megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a 

szövetség tizenegyedik, csíkszeredai kongresszusán hivatalosan közzé tett célkitűzései 

közül továbbra is kimaradt a hazai magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 

helyzetének a rendezése. Az RMOGYKE vezetői által kedden kiadott közlemény szerint a 

vásárhelyi egyetem magyar nyelvű oktatásának jelenlegi állapota az érdekvédelmi 

szervezet legnagyobb fiaskói közé tartozik. 

 

Könnyítették a magyar útlevél igénylésének folyamatát 
2013. május 28. – Erdély Ma, Duna Tv 

Könnyítették a magyar útlevél igénylésének folyamatát Romániában. Ezentúl már 

nemcsak a konzulátusokon, a külképviseleteken, és Magyarországon lehet leadni a magyar 

útlevélkérelmeket, hanem a konzuli napokon Erdély nagyobb városaiban is. A romániai 

konzulátus bevezette, hogy ezentúl a Demokrácia Központokban is lelehet adni az 

útlevélkérelmeket a konzuli napok keretében. 

 

Százezer résztvevőre számítanak jövőben a Székely Szabadság Napján 
2013. május 28. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Folyó év május 27-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében ülésezett Marosszék 

Székely Tanácsa (MSZT). Csíki Sándor széki elnök beszámolójában szólt az elmúlt fél év 

tevékenységéről, ugyanakkor cselekvési tervet vázolt a következő időszakra. Bejelentette, 

Marosszék Székely Tanácsa vállalja a 2014. március 10-i Székely Szabadság Napjának 

megszervezését. 

 

Ráduly Róbert: ha öt éven belül nem lesz autonómiánk, akkor később sem 
less 
2013. május 28. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az RMDSZ szombati csíkszeredai kongresszusán Csíksze- reda polgármestere, Ráduly 

Róbert kemény hangon kriti- zálta a román kormány több, az erdélyi magyarságot 

hátrányosan érintő intézkedését. Ő volt az egyetlen felszó- laló, miszerint az autonómia 

ügyében a többi erdélyi magyar párt és szervezet erejére is szükség van. A Duna Tv 

Közbeszéd című műsorának nyilatkozva több más kérdés- ben is különvéleményt 

fogalmazott meg. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/rmogyke-szonyeg-ala-soport-egyetemugy
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142491&cim=konnyitettek_a_magyar_utlevel_igenylesenek_folyamatat_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=142490&cim=szazezer_resztvevore_szamitanak_jovoben_a_szekely_szabadsag_napjan
http://erdely.ma/autonomia.php?id=142479&cim=raduly_robert_ha_ot_even_belul_nem_lesz_autonomiank_akkor_kesobb_sem_lesz_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=142479&cim=raduly_robert_ha_ot_even_belul_nem_lesz_autonomiank_akkor_kesobb_sem_lesz_video
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Futballkupát rendeznek a Nemzeti összetartozás napján 
2013. május 28. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

A Nemzeti összetartozás napja alkalmából ismét megemlékezést rendez a 

székelyudvarhelyi Millenniumi emlékműnél a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar 

Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A hagyományos programot idén 

futballkupával bővítenék. 

 

Reklámfilmet készítettek a karcagiak és keresztúriak 
2013. május 28. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

A székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont és a karcagi Varró István Szakiskola, 

Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium huszonnyolc diákja és két-két kísérő 

pedagógusa második alkalommal vett részt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul 

programjában. 

 

Több a magyar kisdiák 
2013. május 29. – Krónika  

Az eddig összesített beiskolázási adatok szerint országos szinten nőtt az előkészítő 

osztályba beiratott magyar gyerekek száma az előző évhez képest. A Krónikához eljutott 

minisztériumi adatok szerint előzetesen 9749 magyar nulladik osztályosra számítottak a 

tanintézetek, ehhez képest összesen 10 163 beiratkozási kérvényt regisztráltak, míg egy 

évvel korábban 8320 kisdiák ült be első ommal az iskolapadba. 

 

Olosz Gergely: az osztrák cég szakmai érvekkel győzné meg a tiltakozókat 
2013. május 29. – Krónika 

Az osztrák beruházó minden szakmai ellenérvet hajlandó megcáfolni, képviselői 

találkoznak az ellenzőkkel és tiltakozókkal, hogy a tévhiteket szétoszlassák – mondta a 

Krónika megkeresésére Olosz Gergely. A volt honatya korábban azzal indokolta 

lemondását szenátori mandátumáról, hogy az általa támogatott Schweighofer-beruházás 

miatt sok támadás érte az RMDSZ-t. Elmondta, továbbra is cselekvően segíti a rétyi üzem 

létrejöttét, hogy a több mint 600 új munkahely létrejöhessen. 

 

Sikeres az RMDSZ „diáktoborzója” 
2013. május 29. – Krónika 

A magyar nyelvű oktatás népszerűsítése érdekében az RMDSZ az idén is elindította a 

Minden magyar gyermek számít nevű kampányát, és bár pontos adatokkal még nem 

tudnak szolgálni, a programért felelős oktatásügyi főtitkárhelyettes sikeresnek véli az 

akciót. Magyari Tivadar eddig pozitív visszajelzéseket kapott a szórványból. A Krónika 

érdeklődésére elmondta: amikor például két héttel ezelőtt Nagyszebenben járt, a helyi 

pedagógusok tájékoztatása szerint érezhetően nőtt a magyar oktatás iránti érdeklődés. 

„Beszterce-Naszód, Szilágy és Temes megyében érezhető a javulás, a többi helyről még 

nem kaptunk visszajelzést” – mondta Magyari. 
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Helyi közösségek az alkotmányban 
2013. május 29. – Krónika 

Az új alkotmányba bekerül a „helyi közösségek” meghatározás – jelentette be tegnap 

Victor Ponta miniszterelnök. A kormányfő közölte, a kibővített jogkörökkel rendelkező 

helyi közösségeken a régiókat, a megyéket, a városokat és a községeket kell érteni, és ezen 

helyi közösségek ügyében a szenátus határoz majd. 

 

Izsák folytatná az SZNT élén 
2013. május 29. – Krónika 

A Marosszéki Székely Tanács jövőre is Marosvásárhelyen szervezné az 

autonómiatüntetést. A marosszéki küldöttek ugyanakkor újabb mandátumra javasolták 

Izsák Balázst, az SZNT jelenlegi elnökét. A titkos szavazás során az országos tanács 

jelenlegi vezetője valamennyi voksot megkapta. A június 22-ei választásokra készülő elnök 

legfontosabb feladatának az európai polgári kezdeményezés véghezvitelét és az újabb 

autonómia-statútum parlament elé terjesztését jelölte meg. A Krónika felvetésére, hogy a 

csíkszeredai kongresszus úgy döntött, hogy az RMDSZ saját tervezettel rukkol elő, Izsák 

úgy reagált, hogy az SZNT nem versenypárt, és nem akar választásokat nyerni. „Az csak 

üdvözlendő, ha az RMDSZ egy működőképes autonómiához vezető törvénytervezetet 

dolgoz ki” – kommentálta a szövetség elképzelését. 

 

Bukarestben az UNESCO közgyűlésének magyar elnöke 
2013. május 29. – Szabadság 

A kulturális sokszínűség védelmének fontosságát és az anyanyelv megőrzésének jogát 

hangsúlyozta kedden zárult romániai látogatása során Bogyay Katalin, az UNESCO 

közgyűlésének elnöke, Magyarország UNESCO-nagykövete. 

 

A Fideszre szavazna a szlovákiai magyarok többsége 
2013. május 28. – bumm.sk, Új Szó 

Ha a szlovákiai magyarokon múlna, a Fidesz nyerné a választásokat, de kormányt egymaga 

nem tudna alakítani. A Híd által megrendelt, a Focus közvélemény-kutató ügynökség, 

valamint a Publicus Slovensko által készített reprezentatív felmérés szerint a szlovákiai 

magyarok 34%-a nem választana Magyarországon, 23% bizonytalan – ez egy elméleti 

kérdés volt, tehát mindenkinek feltették, nem (csak) a magyar választójoggal bíró kettős 

állampolgároknak. A biztos pártválasztók között a Fidesz 47, a balközép ellenzék (MSZP, 

Együtt 2014, LMP, DK) 41, a Jobbik 11%-on áll.  
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Ismételten elutasították Bugár Csáky elleni beadványát 
2013. május 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ismételten elutasították Bugár Béla beadványát Csáky Pállal szemben abban a rágalmazási 

perben, melyet a Híd elnöke azért indított, mivel Csáky 2009-ben milliomosok pártjának, 

illetve a Smer fiókszervezetének nevezte a formációt. 

 

Megalakult a Híd mellett működő női szervezet, az Idea 
2013. május 28. – Új Szó 

Kedden jelentette be hivatalosan megalakulását a Híd párt mellett működő női szervezet, 

az Idea, melynek élén Ožvald Erzsébet, Petra Nagyová-Džerengová, Sárközy Irén, Vitkó 

Andrea és Csady Zsuzsanna áll. 

 

Budapesten is bemutatták Csáky legújabb kötetét 
2013. május 28. – MTI, Új Szó 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára mutatta be Csáky Pál Csend 

és lélek című kötetét kedden Budapesten. „Nem éppen jókedvű a felvidéki magyarság, és 

ez már 2010 óta tart” - mondta Németh Zsolt, hozzátéve, hogy a felvidéki magyar politikai 

életet jellemző, családokat is „kettévágó” megosztottság „mélyen benne van a felvidéki 

magyar politikában”. 

 

Nem írta alá a nyitrai nagykoalíciós szerződést az SDKÚ-DS 
2013. május 28. – hirek.sk 

Nem írta alá a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió-Demokrata Párt a Nyitra 

megyében való együttműködésről szóló koalíciós szerződést, mivel kifogásolta annak egyik 

pontját. A párt két héten belül dönt arról, hogy végül elfogadja-e a megállapodást. 

 

Technikai okok miatt csúszik a magyar és a szerb államfő közös 
megemlékezése Csúrogon 
2013. május 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Technikai okok miatt csúszik a magyar és a szerb államfő tervezett közös megemlékezése a 

vajdasági Csúrogon, az esemény várhatóan júniusban lesz - mondta Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Duna Televízió Közbeszéd című 

műsorában kedden. Magyarország az elmúlt évtizedekben már többször megkövette 

Szerbiát, de a második világháborút követően, 1944-1945-ben meghalt több tízezer magyar 

áldozat emléke előtt tisztelgő hasonló szerb gesztus még nem volt - közölte. Hozzátette: 

ezért nagy örömmel fogadták a közös megemlékezés lehetőségét. 
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http://www.bumm.sk/82784/ismetelten-elutasitottak-bugar-csaky-elleni-beadvanyat.html
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http://www.hirek.sk/belfold/20130528125655/Nem-irta-ala-a-nyitrai-nagykoalicios-szerzodest-az-SDKU-DS.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15521/Technikai-okok-miatt-csuszik-a-magyar-es-a-szerb-allamfo-kozos-megemlekezese-Csurogon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15521/Technikai-okok-miatt-csuszik-a-magyar-es-a-szerb-allamfo-kozos-megemlekezese-Csurogon.html
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Božović: A nemzeti kisebbségek tagjait is be kell vonni a rendőrség soraiba 
2013. május 28. – Vajdaság Ma 

Arra szólította fel a nemzeti kisebbségek tagjait Vladimir Božović belügyi államtitkár, hogy 

jelentkezzenek a rendőrképzésre kiírt pályázatra, és így csatlakozzanak a szerbiai 

rendőrséghez. „A pályázat szövegét minden, Szerbiában élő nemzeti kisebbség nyelvére 

lefordítottuk, ennek ellenére senkit sem favorizálunk. Ellenkezőleg: mindenkinek esélyt 

adunk” – mondta Božović azon a kamenicai rendőriskolában rendezett konferencián, 

amelynek védnöke az EBESZ szerbiai missziója. 

 

Kern Sólya Mária a kabinetjében gratulált Bunford Tivadarnak, a sikeres 
szabadkai vállalkozónak 
2013. május 28. – Vajdaság Ma 

Bunford Tivadar szabadkai vállalkozót a kabinetjében fogadta Kern Sólya Mária, a városi 

képviselő-testület elnöke, és gratulált neki kimagasló sikereiért. Bunford Tivadart, a 

szabadkai Masterplast YU és a Masterplast Group International dél-európai régiójának 

igazgatóját ugyanis egy nyolcvantagú, hazai szakemberekből, menedzserekből és 

vállalkozókból álló partnercsoport megválasztotta az elmúlt évtized harmadik legjobb 

szerbiai vállalkozójának. Bunford Tivadar számos egyéb szervezetben is tevékenykedik, 

többek között a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány szabadkai irodájának igazgatói 

posztján is helytáll. 

 

Biztosra vehetjük a dátumot? 
2013. május 28. – Vajdaság Ma 

Személyes meggyőződésem, hogy Szerbia júniusban el fogja nyerni a csatlakozási 

tárgyalások dátumát – jelentette ki a Catherine Ashtonnál, az Európai Unió kül- és 

biztonságpolitikai főképviselőjénél tartott hétfő esti munkavacsorát követően Ivan Mrkić 

külügyminiszter. Ivan Mrkić külügyminiszter: Az eddigi diplomáciai karrierem során még 

soha sem voltam olyan találkozón, amelyiken ennyi dicséret érte volna a kormány 

munkáját, mint most. – Már régóta folytatom ezt a munkát, de az eddigi diplomáciai 

karrierem során még soha sem voltam olyan találkozón, amelyiken ennyi dicséret érte 

volna a kormány munkáját, mint most – közölte, s hozzátette, hogy a fő témát Szerbia, 

illetve a Belgrád és Pristina közötti megállapodás képezte. 

 

Kijevben tárgyalt Latorcai Csaba nemzetiségi ügyekért felelős helyettes 
államtitkár 
2013. május 28. – MTI, Kárpátinfo 

A Magyarországon élő nemzetiségek kulturális autonómiája kiterjesztésnek új lehetőségeit 

ismertette kijevi tárgyalásain Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(EMMI) nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Latorcai komoly 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15517/Kern-Solya-Maria-a-kabinetjeben-gratulalt-Bunford-Tivadarnak--a-sikeres-szabadkai-vallalkozonak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15517/Kern-Solya-Maria-a-kabinetjeben-gratulalt-Bunford-Tivadarnak--a-sikeres-szabadkai-vallalkozonak.html
http://www.magyarszo.com/hu/1987/kozelet_politika/97298/Biztosra-vehetj%C3%BCk-a-d%C3%A1tumot.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kijevben-targyalt-latorcai-csaba-nemzetisegi-ugyekert-felelos-helyettes-allamtitkar
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előrelépésnek nevezte, hogy a jövő évtől kezdve azokon a településeken, ahol az adott 

nemzetiség lélekszáma eléri a 20 százalékot, nemzetiségi önkormányzati kezdeményezésre 

kötelező lesz a közterületek és a közintézmények megnevezésében a kétnyelvűség 

használata, továbbá ezt 10 százalékos aránynál is lehet már kezdeményezni. 

 

Átadták a Tiszaújlak–Tiszabökény közötti kerékpárutat 
2013. május 28. – Kárpátalja Ma 

Május 26-án átadták a Tiszaújlak–Tiszabökény közötti kerékpárutat. A projekt európai 

uniós támogatásból valósult meg. Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

főkonzulja beszédében elmondta, hogy a mostani három kilométeres szakasz csak a 

kezdete a munkálatoknak. A tervekben szerepel a szakasz építésének folytatása, illetve az 

Asztély–Beregszász közötti kerékpárút kiépítése is. A főkonzul hangsúlyozta, hogy ezek a 

kerékpárutak különösen fontos szerepet tölthetnek majd be, mivel határ menti 

településeket kötnek össze. 

 

A leendő elsősöket köszöntötték 
2013. május 28. – Új Magyar Képes Újság 

Még messze az új tanév kezdete, de a laskói iskola már készülődik leendő tanítványai 

fogadására. Az iskolába és tagozati iskoláiba járó elsősök rövid műsorral mutatták be 

mindazt, amit az első évben tanultak. A szeptemberi iskolakezdést általában várakozással, 

félelemmel várják a leendő kis elsősök. – Hogy mindezt a szorongást csökkentsük 

némiképp, és hogy a leendő tanulók megtapasztalhassák, itt nem csak szigorúan a 

tanításról szól az első év, az elsőseink mindhárom településről, Laskóról, Várdarócról és 

Kopácsról, tanító nénijeikkel egy kis műsort állítottak össze abból, amit az első évben 

elsajátítottak – mondta Mirta Kopić Predrevac igazgatónő, aki a műsor elején köszöntötte 

a leendő tanítványaikat és szüleiket. 

 

Közös stratégia kell a határ menti vidéknek 
2013. május 28. – RTV Slovenija Hidak 

Szlovén–magyar fejlesztési konferenciát szerveztek ma Szentgotthárdon. Az esemény 

szervezője Vas megye volt, és a REG-NET határon átnyúló projekt keretében valósították 

meg. 

 

„Kiútkeresés a válságból...” 
2013. május 28. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő tájékoztatás céljából szervezett 

Képviselői Kollégiumot és Fórumot Lendván, a Bánffy Központban. A kollégiumra 

meghívta a nemzeti közösségek elnökeit és a nemzetiségi, valamint a kétnyelvű intézetek 
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vezetőit. A meghívásnak kevesen tettek eleget. Még gyérebb volt a látogatottsága a 

Képviselői Fórumnak, ami az emberek közömbösségére enged következtetni.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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