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Új programmal védik a határon túli magyarság szellemi örökségét 
2013. május 29. – MTI 

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ létrehozásának szükségességéről, a 

nemzetpolitika feladatáról és a Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programjáról is szó volt a 

határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzéséről rendezett szerdai budapesti 

konferencián. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a 

tanácskozáson bemutatta a kormány eddigi és tervezett intézkedéseit, beszélt a határon 

túli magyar épített örökség megőrzésének szükségességéről, a különböző emlékhelyek, 

értékek összegyűjtését célzó Julianus-programról és a budapesti Magyarság Háza határon 

túli kultúrát bemutató tevékenységéről. 

 

Lajčák: a magyarok Szlovákiát akarták meglincselni Brüsszelben 
2013. május 29. – bumm.sk 

„Ha valaki a Beneš-dekrétumokra köpköd, úgy vélem, nem létezhet bal- és jobboldal, 

hanem szlovák érdekek léteznek” – mondta Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter a 

szlovák parlamentben. A külügyminiszter szerint a magyar európai parlamenti képviselők, 

„nem csak a magyarországiak, hanem a Szlovákia területéről megválasztottak is”,  mindent 

megtettek a „lincselés” érdekében, a „dekrétumok és a nyelvtörvény kihasználásával”, ám 

ez „nem sikerült nekik”. „Szégyen volt, amit ezek az emberek ott műveltek, Berényi úr 

transzparensekkel járkált, és azt kiabálta, az Európai Unió szégyene, ki kellett őt vezetni.” 

 

Nyugtalanítják a KMKF-t a regionális átalakítási tervek 
2013. május 29. – MTI 

Egységes fellépést helyezett kilátásba a szlovákiai regionális átalakítási tervek magyarságra 

nézve hátrányos pontjai ellen a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma szakpolitikai 

munkacsoportjának szocialista társelnöke. Szabó Vilmos (MSZP) szerint a szlovákiai 

regionális átalakítás első változata már ismert, és a romániaihoz hasonlóan negatív 

helyzetet idézne elő, sérelmes és káros lenne a magyarság szempontjából. Vitányi István 

(Fidesz) ehhez kapcsolódva azt tette hozzá, hogy az új közigazgatási rendszer 

átszervezésének nem titkolt célja a magyarság létszámarányának olyan szintre szorítása, 

amelynek következtében bizonyos állami és közigazgatási szerveknél vezető pozíciót nem 

tölthetnének be magyarok. 

 

Elvetették a nemzetállamiság kiiktatását 
2013. május 29. – Balogh Levente – Krónika, manna.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, 

maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Már első ülésén elvetette az alkotmánymódosítás kidolgozásával megbízott parlamenti 

bizottság az RMDSZ javaslatát, amely módosította volna az alaptörvény első cikkelyét, 

kiiktatva abból a nemzetállam kifejezést, amely kizárja az államalkotó tényezők közül a 

kisebbségeket. Nem vetette el ugyanakkor, viszont egy későbbi ülésre halasztotta annak a 

javaslatnak a megvitatását, amelynek értelmében ugyanebben a cikkelyben államalkotó 
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tényezőnek ismernék el a kisebbségeket. Crin Antonescu, a bizottság és a szenátus liberális 

elnöke elfogadhatónak nevezte a javaslatot, és Toni Greblă, a felsőház jogi bizottságának 

elnöke is támogathatónak minősítette, ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az jelenlegi 

formájában elfogadhatatlan, ezért az RMDSZ-nek át kellene dolgoznia. 

 

Kárpát-medencei pedagógusnapot rendeznek az Óbudai Egyetemen 
2013. május 29. – MTI, hirek.sk 

Kárpát-medencei pedagógusnapot rendeznek pénteken az Óbudai Egyetemen. A Kárpát-

medencei pedagógusnapot tiszteletadásnak szánják a magyar nyelvű felsőoktatásban 

résztvevő pedagógusoknak, és ez egyben a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának 

kifejezését is jelzi. 

 

Harminc százalékos érvényességi küszöb a népszavazásokon 
2013. május 29. – Balogh Levente – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, 

maszol.ro, Szabadság 

Harminc százalékos részvételi arány is elegendő lesz a jövőben a népszavazások 

érvényességéhez, miután a képviselőház szerdán megszavazta az erre vonatkozó 

jogszabályt. A döntés azzal áll összefüggésben, hogy a kormány módosítani kívánja az 

alkotmányt, az új alaptörvényt pedig – miután a parlament kétharmados többséggel 

elfogadta – a választópolgároknak is szentesíteniük kell egy népszavazáson. Az 

alacsonyabb érvényességi küszöb mellett jóval valószínűbb, hogy az új alkotmányt 

elfogadják. 

 

Rendőri védelem Mátyás királynak 
2013. május 29. – Krónika, Szabadság 

A jövőben a városi rendőrség védi Mátyás király és vitézei szobrát valamennyi nagyobb 

szabású főtéri tömegrendezvényen – szögezte le szerdai sajtótájékoztatóján Emil Boc, 

Kolozsvár polgármestere. Az elöljáró elmondta: azért döntöttek így, mert szombaton a 

városnapok keretében megrendezett esti koncerten többen is felmásztak a szoborcsoport 

talapzatára, egyszerűen kilátónak használva azt. 

 

„Szent László vagy senki!” 
2013. május 29. – Krónika, Erdély Ma 

Semleges, senkit sem bántó megoldást talált a nagyváradi Olaszi park elnevezése körül 

kialakult vita rendezésére az Erdélyi Magyar Néppárt – jelentette be szerdai váradi 

sajtótájékoztatóján Csomortányi István, a párt Bihar megyei elnöke. „Számunkra teljesen 

elfogadhatatlan, hogy Mihai Viteazul szobra oda kerüljön. Az egy megszentelt, régi 

temetkezési hely. Lovas szobornak ott nincs mit keresnie” – szögezte le Csomortányi, aki 
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több városvédő egyesülettel, civil szervezettel, valamint egyházi méltósággal egyetemben 

szeretné, ha a park megőrizné közismert történelmi nevét. 

 

Borboly Csaba nélkül tartotta meg havi ülését Hargita megye önkormányzata 
2013. május 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Borboly Csaba megyei tanácselnök nélkül tartotta meg havi ülését Hargita megye 

önkormányzata. Borboly ellen kivizsgálást indított a korrupcióellenes ügyészség, ezért 30 

napig szabadságon van. A tanácsülést Petres Sándor alelnök vezette. 

 

Már palackoznak „Attila” kólát Romániában? 
2013. május 29. – maszol.ro 

A Romániában legelterjedtebb 150 keresztnévvel címkézi fel termékeit májusban indított 

kampányában a Coca-Cola HBC – közölte szerdán a maszol.ro kérdésére a népszerű 

üdítőital hazai forgalmazójának szóvivője. Egy Maros megyei olvasó időközben eljuttatott 

a szerkesztőséghez egy fényképet, melyen egy „Attila” címkéjű, félliteres kiszerelésű kólás 

palack látható.  

 

Gyakornokok kerestetnek 
2013. május 29. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács – UIET – és a helyi RMDSZ olyan első vagy 

másodéves egyetemi hallgatók jelentkezését várja, akik július, augusztus vagy szeptember 

folyamán szívesen eltöltenének két hetet az egyik udvarhelyszéki önkormányzatnál vagy 

parlamenti irodában – közölte Bíró Barna Botond, a széki RMDSZ ügyvezető elnöke a 

szerdán délelőtt tartott sajtótájékoztatón. 

 

Tankó László nem folytatja 
2013. május 29. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Egyéves tevékenység után lemond önkormányzati képviselői tisztségéről Tankó László, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) frakciójának tagja, mivel úgy véli, hogy a jelenlegi 

székelyudvarhelyi városvezetés a céljaival, elképzeléseivel ellentétes irányba halad. A 

megürülő képviselői széket Bíró Edit foglalja majd el. 

Haladás vagy színjáték? 
2013. május 29. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Semmitmondó közleményekben tájékoztatnak a marosvásárhelyi magyar politikai 

szervezetek arról, hogy milyen tanácskozásokat szerveztek az oktatással kapcsolatos 

problémákról. A pártok titokzatoskodó viselkedése a sajtó képviselőiből mélységes 

felháborodást váltott ki. A kiadott közleményekből ugyanakkor semmi lényeges nem derül 

ki. 
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CNCD: nem volt kirekesztő Tamás Sándor kijelentése 
2013. május 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A CNCD döntése értelmében nem volt kirekesztő Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa 

elnökének tavalyi kijelentése. A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Fóruma 

januárban fordult a Diszkriminációellenes Tanácshoz, mivel azt kifogásolták, hogy 

különbséget tett a megyében régóta honos románok, valamint az egykori Securitatea által 

betelepített román ajkú lakók közt. 

 

Dsida Jenő-verskaraván indul szórványvidékre is 
2013. május 29. – Krónika 

Erdélyi turnéra indul a Dsida Jenő verseiből összeállított pódiumműsor. A több hazai és 

magyarországi színpadon immár nagy sikerrel, Bogdán Zsolt és Csutak Réka kolozsvári, 

illetve Kovács Éva szatmárnémeti színművész tolmácsolásában bemutatott verses 

összeállítást az RMDSZ és a Communitas alapítvány szervezésében többek közt 

szórványvidékeken, így Hunyad, Szilágy, Arad, Temes, Szeben, Fehér és Brassó megyében 

is bemutatják. 

 

Referendumtörvény: az Alkotmánybírósághoz fordul az RMDSZ  
2013. május 29. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A képviselőház szerdai plenáris ülésén került sor a referendumtörvényhez benyújtott 

módosítások vitájára, amelyet a szabályzat megszegésével és az RMDSZ képviselőházi 

frakciójának tiltakozása ellenére tűztek napirendre. Márton Árpád szerint „a megszavazott 

módosítások értelmében ha a választói névjegyzékben szereplő szavazati joggal rendelkező 

személyek harminc százaléka részt vesz a referendumon, illetve legalább huszonöt 

százaléka igennel szavaz, akkor a referendum érvényesnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a 

lakosság huszonöt százalékával módosítani lehet az Alkotmányt. Ezt az RMDSZ 

elfogadhatatlannak tartja.” 

 

Mégsem zárja be a Merkúrt a fogyasztóvédelem 
2013. május 29. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Húszezer lejes büntetést helyezett kilátásba a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség, amennyiben a szerda délután a Merkúr üzletláncnál – egy év alatt – 

immáron nyolcadik alkalommal tartott ellenőrzés során újabb román nyelvű címkézési 

hiányosságokat találnak. 

 

Borbély Genfben: nagyobb hangsúlyt kell helyezni az emberi jogi kérdésekre  
2013. május 29. – maszol.ro 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának képviselőivel találkozott szerdán Genfben Borbély 

László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke. A panelbeszélgetések fő témája az 

volt, hogy az egyes országok parlamentjei miben tudnának hozzájárulni az Emberi Jogi 

Tanács tevékenységéhez. A genfi találkozón Borbély az Interparlamentáris Unió 
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főtitkárával, Anders B. Johnssonnal, a genfi ENSZ Hivatalának igazgatójával, Kassym-

Jomart Tokayevvel, az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 

keretében az Európai Regionális Iroda igazgatójával, Jan Dusikkal, valamint az Egyesült 

Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Kongresszusának (UNCTAD) főtitkár-helyettesével, 

Petko Draganovval találkozott.  

 

Kétszintű román érettségi vizsga 
2013. május 30. – Krónika 

Különböző tételt kapnak a román írásbeli érettségin a reál és a humán szakos diákok – 

jelentette be Remus Pricopie oktatási miniszter. A módosítás módszertanának kidolgozása 

folyamatban van – a minisztérium egyelőre csupán két szabványtételt mutatott be a 

honlapján –, így egyelőre nem lehet tudni, hogy a magyar nyelv és irodalom írásbelin a 

diákok eltérő nehézségű vizsgatételekre számíthatnak-e, mondta el Borsos Károly László 

államtitkári tanácsos. 

 

Beneš-dekrétumok - Németh Zsolt bízik a megoldásban 
2013. május 29. – MTI, hirek.sk 

A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára üdvözölte, hogy az Európai Parlament 

(EP) petíciós bizottsága hétfőn úgy döntött, napirenden tartja a felvidéki magyar 

állampolgárok jogfosztásával, illetve a Beneš-dekrétumok sérthetetlenségével kapcsolatos 

beadványokat, mint mondta: remélhetőleg sikerül a felvidéki magyarok szempontjából 

megnyugtatóan rendezni ezeket a kérdéseket. 

 

Boldoghy: Elégedetten jöttünk vissza Brüsszelből 
2013. május 29. – M1, hirek.sk 

Boldoghy Olivér vállalkozó tagja volt annak a delegációnak, amely a szlovák kettős 

állampolgársággal kapcsolatos petíció megvitatásán szeretett volna jelen lenni 

Brüsszelben. Berényi József a petíciós bizottság döntését az állampolgárság és a Benes-

dekrétumok ügyében jó üzenetnek és jelentős előrelépésnek tartja, Bugár Béla, a Most-Híd 

szlovák-magyar párt elnöke azt mondja, hogy mindkét ügyet csak kétoldalú tárgyalásokkal 

lehet megoldani. 

 

Fico csupán három erős kerületet szeretne 
2013. május 29. – Felvidék Ma 

Szlovákiának csak három erős megyei önkormányzatra lenne szüksége, miközben Pozsony 

megye a Nyugat-szlovákiai kerületbe tartozna – jelentette ki Robert Fico kormányfő a 

Városok és Falvak Társulásának 24. nyitrai közgyűlésén. 
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Felvidéken is épül a Mária Út zarándokútvonal 
2013. május 29. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó 

Érsekújvárott a magyaországi Mária Út Közhasznú Egyesület (MUTKE), a szlovákiai Via 

Mariae Polgári Társulás (VM) és a Szlovák Turista Klub (KST) elnökei háromoldalú 

együttműködési nyilatkozatot írtak alá. Ezzel megalapozták a hét országot érintő Közép-

európai Mária Út zarándokútvonal kiépítését. 

 

Pénteken ülteti egy asztalhoz Bugárt és Berényit a Bumm 
2013. május 29. – bumm.sk 

Május 31-én, pénteken 17 órakor kerül sor Berényi József MKP-elnök és Bugár Béla Híd-

elnök vitájára a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjának nagytermében. A Bumm 

által szervezett pártelnöki vita egy hosszú, üzengetésekkel teli időszaknak vet véget, a két 

pártelnök ugyanis már nagyon régen nem vitatta meg egymással nyilvánosan a szlovákiai 

magyar ügyeket, bár igény lett volna rá. 

 

Vörös Péter fénymásolópapírt vitt a komáromi városházára 
2013. május 29. – bumm.sk 

Vörös Péter több doboz papírral látogatta meg Komárom város polgármesterét, Anton 

Marekot. Elmondása szerint a város polgáraként szeretné segíteni azt, hogy az érvényes 

határozatot végre tudják hajtani, és magyar nyelven is értesítsék a lakosokat az 

ingatlanadóról. 

 

Pozsonyban Frešo mögé sorakozik fel a jobboldal 
2013. május 29. – bumm.sk 

Széleskörű jobboldali koalíció sorakozott fel az SDKÚ vezetője, Pavol Frešo mögé a megyei 

választások alkalmából Pozsonyban. A KDH, SaS, Híd, MKP, OKS, valamint a Zöldek 

pártja is a jelenlegi megyefőnököt támogatja majd a választásokon. 

 

Hospodárske noviny: Fico bejelentette: indulni óhajt az elnökválasztáson 
2013. május 29. – hirek.sk 

Robert Fico kormányfő bejelentette az Irány-Szociáldemokrácia vezetésének, hogy indulna 

a jövő tavasszal esedékes elnökválasztáson – közölte a Hospodárske noviny. A kormányfő 

esetleges távozása a Smer éléről felveti a kérdést, hogy ki tölthetné be a pozíciót. Ezzel 

kapcsolatban négy név merül fel, valószínűleg Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Miroslav 

Lajčák vagy Pavol Paška venné kezébe a párt irányítását. 

 

Államfőválasztás - Cáfolja a Smer, hogy Fico már döntött 
2013. május 29. – hirek.sk 

Cáfolta a Smer sajtóosztálya, hogy Robert Fico pártja vezetőségében bejelentette, indulni 

akar a jövő tavaszi államfőválasztáson. 
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http://www.bumm.sk/82845/voros-fenymasolopapirt-vitt-a-komaromi-varoshazara.html
http://www.bumm.sk/82840/pozsonyban-freso-moge-sorakozik-fel-a-jobboldal.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130529094915/Hospodarske-Noviny-Fico-bejelentette-indulni-ohajt-az-elnokvalasztason.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130529144812/Allamfovalasztas-Cafolja-a-Smer-hogy-Fico-mar-dontott.html
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Átalakítják a kormányt 
2013. május 29. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Miután a szerb kormány sikeresen vette a brüsszeli párbeszédsorozat második 

kulcsfontosságú akadályát és így az európai integráció a remények szerint zavartalanul 

folytatódhat, Aleksandar Vučić első kormányalelnök elszánta magát a sajtónak már egy jó 

ideje beadagolt kormányátalakítás mellett. A kormány átszabásának időpontja még nem 

ismert, annyi tudható csak, hogy a hatalmi koalíció a csatlakozási tárgyalások kezdeti 

időpontjának megszerzése után kezdene bele. 

 

Jelentés készül a kisebbségi jogok tiszteletben tartásáról 
2013. május 29. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Tartományi Képviselőházba látogatott szerdán az Európa Tanács Kisebbségvédelmi 

Keretegyezményének Tanácsadó Bizottsága. Anna Tomanová-Makanová, a parlament 

alelnöke és a Szlovák Nemzeti Tanács vezetője, Bore Kutić, a nemzetek közötti 

viszonyokkal foglalkozó képviselőházi bizottság elnöke és Daniel Ungur, a testület alelnöke 

fogadta a vendégeket. A küldöttség a képviselőházban tett látogatást megelőzően a 

Tartományi Ombudsmannál, az újvidéki városi önkormányzatnál és a tartományi 

kormányban is járt. A látogatás célja információgyűjtés a keretegyezménybe foglalt 

kisebbségi jogok megvalósításának szintjéről, melyről a bizottság szerbiai útjának 

befejeztével jelentést is tesz majd. 

 

Vajdaságban és Belgrádban a legmagasabbak a fizetések 
2013. május 29. – Vajdaság Ma 

Szerbia összes régiója közül a nettó fizetések terén országos átlagban Vajdaság marad el a 

legkevésbé, ami azt mutatja, hogy a tartomány ebben a tekintetben a legígéretesebb és a 

legsikeresebb régió. A nettó átlagfizetés összege Szerbiában az elmúlt három hónapban 41 

403 dinár volt, Vajdaságban pedig 39 929 dinár, ami 4 százalékkal vagy marad el az 

országos átlagtól. 

 

A felháborodott polgárok felelősségre vonást követelnek 
2013. május 29. – Vajdaság Ma 

Más vajdasági településekhez hasonlóan a két Tisza-parti községben, Adán és Zentán is 

tovább gyűrűzik a Bojan Pajtić tartományi kormányfő és a tartományi kormány leváltására 

irányuló aláírásgyűjtéssel kapcsolatban tapasztalt visszaélések miatt kialakult botrány. A 

lakosság körében nagy a felháborodás. Zentán egyesek egyénileg kezdeményeznek jogi 

lépéseket, Adán viszont közösen kívánnak fellépni az ügyben, és a község 

polgármesteréhez fordultak segítségért. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1988/kozelet_politika/97356/%C3%81talak%C3%ADtj%C3%A1k-a-korm%C3%A1nyt.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1988/kozelet/97367/Jelent%C3%A9s-k%C3%A9sz%C3%BCl-a-kisebbs%C3%A9gi-jogok-tiszteletben-tart%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15527/Vajdasagban-es-Belgradban-a-legmagasabbak-a-fizetesek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15526/A-felhaborodott-polgarok-felelossegre-vonast-kovetelnek.html
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Tadić lesz az Európa Tanács főtitkára? 
2013. május 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A jövő évtől kezdve Boris Tadić korábbi szerbiai elnök munkahelye valószínűleg 

Strasbourgban lesz – írja a Novosti.  A lap európai diplomáciai körökből nem hivatalosan 

úgy értesült, hogy Tadić lesz Thorbjørn Jagland főtitkár utóda az Európa Tanács élén. 

Jagland 2009 óta látja el ezt a tisztséget. 

 

Magyar érdekeltségű tervek 
2013. május 29. – Vajdaság Ma 

A VMSZ muzslyai helyi szervezete szerda este lakossági fórumot szervezett, amelyre 

meghívták Kovács Elvira parlamenti képviselő asszonyt és Kern Imrét, a Tartományi 

Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettesét. A jelenlevőket Sztojkó József, a VMSZ muzslyai 

szervezetének elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy ez a mostani találkozás a polgárokkal 

részben folytatása annak a mintegy két hete megszervezett polgárok gyűlésének, amelyen a 

város illetékesei, a közvállalatok képviselői voltak jelen, és arról értesülhettek a település 

lakosai, milyen beruházásokra számíthat ez a városrész.  

 

„Vajdaság nem lehet állam az államban” 
2013. május 29. – Pannon RTV 

Vajdaság autonómiáját a szerbiai alkotmány garantálja, de „Vajdaság nem lehet állam az 

államban” és „Vajdaság autonómiája Szerbiában, és nem Szerbia ellen létezik” – mondta 

Ivica Dačić Brüsszelben. A szerb miniszterelnök hozzátette: a tartomány autonómiáját a 

kormány nem korlátozni akarja, csak az alkotmánnyal összhangban érvényesíteni. 

 

A kisebbségi jogokról – nemzetközi szinten 
2013. május 30. – Fekete J. József - Magyar Szó 

Szerbiai tanulmányútja során Zomborba is ellátogatott Magyarország Nemzeti 

Erőforrások Minisztériumának küldöttsége. A vendégeket köszöntő Radislav Jelačić, a 

városi tanács tagja a város többnemzetiségű jellegét hangsúlyozta. A város jelentős 

figyelmet szentel a romakérdéseknek, a romák fölzárkóztatásának és a város területén élő 

kisebbségi közösségek számára lényeges kérdéseknek. Zomborban egyébként ritkán 

használja bárki is a kisebbségi közösség megnevezést, helyette mindenki Zombor 

polgárairól beszél – mondta Jelačić. 

 

Falvaink folyamatos fejlődése és a politikai stabilitás a tétje a vasárnapi 
választásnak a Bellyei járásban 
2013. május 29. – Új Magyar Képes Újság 

Június 2-án, vasárnap tartják az önkormányzati választások második fordulóját azokban 

járásokban, városokban, megyékben ahol a jelölteknek nem sikerült megszerezniük a 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18657/Tadic-lesz-az-Europa-Tanacs-fotitkara-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15528/Magyar-erdekeltsegu-tervek.html
http://pannonrtv.com/web/?p=62049
http://www.magyarszo.com/hu/1989/vajdasag_zombor/97342/A-kisebbs%C3%A9gi-jogokr%C3%B3l-%E2%80%93-nemzetk%C3%B6zi-szinten.htm
http://hmdk.hr/joomla/component/content/article/3-hirek-roviden/457-falvaink-folyamatos-fejldese-es-a-politikai-stabilitas-a-tetje-a-vasarnapi-valasztasnak-a-bellyei-jarasban
http://hmdk.hr/joomla/component/content/article/3-hirek-roviden/457-falvaink-folyamatos-fejldese-es-a-politikai-stabilitas-a-tetje-a-vasarnapi-valasztasnak-a-bellyei-jarasban
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szavazatoknak több mint 50 százalékát az első fordulóban. Ami a magyarokat illeti, a 

Bellyei járásban van érdekeltségünk, ott Varga Gábor Željko Cickaj elöljárójelölt 

helyetteseként indul a második körben. 

 

Képviselői kollégium és fórum 
2013. május 29. – Népújság 

 „Kiútkeresés a válságból, avagy illeszkedés a megváltozott társadalmi állapothoz” címen 

képviselői fórumot, illetve ezt megelőzően képviselői kollégiumot tartott hétfőn Lendván a 

Bánffy Központban Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő. A magyar nemzeti 

közösségek elnökei, a magyar nemzetiségi közszolgálati intézetek, valamint a magyar, 

illetve kétnyelvű oktatási, kulturális, gazdasági és tájékoztatási programokat megvalósító 

intézmények vezetőinek szánt képviselői kollégiumot, illetve a tágabb választói 

közönségnek szánt képviselői fórumot is sajnos igencsak gyér érdeklődés jellemezte. 

 

Változó létszám az óvodákban 
2013. május 29. – RTV Slovenija Hidak 

A 2013-as 14-es iskolaévre vonatkozóan az óvodai tagozatok, és a gyerekek létszáma után 

járt a műsor. A lendvai óvodában várhatóan egy tagozattal lesz kevesebb a következő 

iskolaévben. 

 

A kihelyezett ügyintézés beválni látszik 
2013. május 29. – Népújság 

A ljubljanai magyar nagykövetség és a muravidéki magyar önkormányzatok összefogásával 

lendületet kapott a magyar állampolgárság felvétele, kérvényezése. Beválni látszik a 

kihelyezett ügyintézés, legalábbis a dobronaki példa ezt mutatja. Az egyszerűsített 

honosítás, vagyis a magyar állampolgárság „könnyített” megszerzési lehetőségének 

bevezetése óta a szlovéniai magyar nagykövetség és a muravidéki magyar önkormányzatok 

közösen keresik a megfelelő módot, hogy minél több muravidéki magyar döntsön a 

honosítás, újrahonosítás mellett. 

 

A tájékoztatási intézet statútum-módosítást kezdeményez 
2013. május 29. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa május 22-i ülésén elfogadta 

az intézet 2012-es zárszámadását. Az intézet a tavalyi ügyviteli évet eredményesen zárta, a 

tanácstagok szinte hozzászólás nélkül jóváhagyták a beszámolót. A tanács a továbbiakban 

döntést hozott arról, hogy 2013. május 30-i dátummal megjelenteti a pályázatot a 

Népújság hetilap felelős szerkesztői posztjára a következő 5 éves időszakra, valamint 

megkezdi az MNTI statútumának módosítási folyamatát. A tanácstagok a következő 

egyhónapos időszakban küldhetik el módosítási javaslataikat, majd az MMÖNK Jogi-

Statutáris Bizottsága elkészíti a dokumentum módosított szövegét. A statútum 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6631-kepviseli-kollegium-es-forum
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6379
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6633-a-kihelyezett-uegyintezes-bevalni-latszik
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6641-a-tajekoztatasi-intezet-statutum-modositast-kezdemenyez
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módosítását elsősorban az intézet alapítója (MMÖNK) és az intézet tanácsa közötti 

jogviszony, illetve kompetencia rendezése miatt tartják szükségesnek. 

 

Brüsszelben is bemutatták Tytti Isohookana-Asunmaa csángókról szóló 
könyvét 
2013. május 29. – Krónika, transindex.ro 

A múlt szeptemberi siófoki Finnugor Népek VI. Világkongresszusát követően szerdán 

Brüsszelben, az Európai Parlamentben is bemutatták Tytti Isohookana-Asunmaa egykori 

finn kulturális miniszternek a csángókról írt, Csángó körkép című könyvét. A 

könyvbemutatót Tőkés László EP-képviselő szervezte, aki úgy vélekedett, hogy ma 

Romániában etnikai és vallási asszimiláció is zajlik, a csángók esetében pedig a vallást is az 

asszimiláció érdekében igyekeznek felhasználni. 
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http://kronika.ro/kultura/brusszelben-is-bemutattak-tytti-isohookana-asunmaa-csangokrol-szolo-konyvet
http://kronika.ro/kultura/brusszelben-is-bemutattak-tytti-isohookana-asunmaa-csangokrol-szolo-konyvet
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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