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Megszavazta az alkotmánymódosító bizottság az alaptörvény-módosításokat 
2013. június 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Elfogadta az alkotmánymódosító bizottság a módosított alaptörvény szövegtervezetét. A 

bizottság 17 igennel és egy tartózkodással fogadta el a módosításokat: az egyedüli 

tartózkodó Máté András Levente RMDSZ-es képviselő volt. A szavazáson a PDL és a PPDD 

tagjai nem vettek részt. 

 

FUEN-kongresszus: az autonómiatörekvéseket ismerteti Kelemen Hunor 
2013. június 19. – transindex.ro, Erdély Ma 

Június 19. és 23.között zajlik Dél-Tirolban, Brixenben az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) 58. kongresszusa. A Kelemen Hunor szövetségi elnök által vezetett 

RMDSZ-es küldöttség tagjai Borbély László politikai alelnök, Winkler Gyula és Sógor 

Csaba európai parlamenti képviselők, és Vincze Lóránt nemzetközi kapcsolatokért felelős 

titkár. A romániai magyarok autonómiatörekvéseiről Kelemen Hunor szövetségi elnök 

beszél, az RMDSZ kulturális autonómia-modelljét Borbély László politikai alelnök 

ismerteti. 

 

Negatívan véleményezte az EB az EMNP európai polgári kezdeményezését 
2013. június 19. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma, 

MTI, Nyugati Jelen 

„...elviekben úgy tűnik, nem létezik törvényes alap az önök által benyújtott kezdeményezés 

elfogadására” – válaszolt az Európai Bizottság polgárokkal való kommunikációért felelős 

osztálya az EMNP és az EMNT által március végén előzetes normakontroll végett 

benyújtott európai polgári kezdeményezés tervezetére. Az Európai Bizottságtól érkezett 

választ Szilágyi Zsolt EMNP-alelnök így kommentálta: „A beadványunkra érkezett válasz 

és az ezzel kapcsolatos tapasztalat mindenképpen fontos, ugyanis hónapok óta 

egyeztetünk szakértőkkel, nemzetközi jogászokkal ez ügyben, de nem jutottunk egyértelmű 

következtetésre, mi lehet az, ami jó eséllyel átjuthat a Bizottság szűrőjén. Ezért a Bizottság 

válasza önmagában értékes, ugyanis hozzásegít ahhoz, hogy továbblépjünk, a tapasztalatot 

pedig megosszuk mindenkivel, aki hasonló kezdeményezésen dolgozik.” 

 

Csúrog – történelmi megbékélés 
2013. június 19. – Vajdaság Ma 

Csúrogon két emlékhely épült. Az 1942-es razzia áldozatainak emlékét őrzi a Topalov 

raktár. Ennek kialakítását a magyar állam pénzelte. A szerb állam az 1944-45-ös 

megtorlások áldozatainak adózva alakított ki emlékparkot a csúrogi sintérgödörnél. Június 

26-án Áder János magyar államfő és Tomislav Nikolić szerb elnök közösen hajtanak majd 

fejet az ártatlanul kivégzettek emléke előtt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33254
http://itthon.transindex.ro/?hir=33261
http://itthon.transindex.ro/?hir=33263
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5635/Csurog-8211-tortenelmi-megbekeles.html
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Kinek a kezébe jut a kettős állampolgárok neve és lakcíme? 
2013. június 19. – Sipos Zoltán – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Orbán Viktor üdvözlőlevelei címzettjeinek nevét és lakcímét a Román Posta 

meghatározatlan ideig tárolja. Az adatbázis sorsa homályos. Ha esetleg egy jövendő 

kormánynak eszébe jut a szlovák példa mintájára megfosztani román állampolgárságuktól 

azokat a személyeket akik felvették a magyar állampolgárságot, akkor a könnyített 

honosítással magyar állampolgárságot felvett személyek neve és lakcíme is 

rendelkezésükre áll. 

 

Dunának, Oltnak egy a hangja? 
2013. június 20. – Ablonczy Bálint, Németh Eszter – Heti Válasz 

A vajdasági Csúrogon elérkezhet a megbékélés és elismerés pillanata. A szerb állam 

hivatalosan soha nem ismerte el a szerb partizánok által elkövetett mészárlást, ezért lehet 

mérföldkő Tomislav Nikolic főhajtása, valamint ezzel párhuzamosan Áder János is 

koszorút helyez el a szintén Csúrogon magyar honvédek által megölt szerbek emlékére. A 

Felvidéken Skultéty László újratemetése nem a megbékélés bélyegét hordozza, azonban 

vannak pozitív jelek is. A Tyzden szlovák hetilap kétnyelvű borítóval jelent meg a 

megbocsátás jegyében. Erdélyben a székely zászló körül kialakult helyzetben is jelentek 

meg támogató írások, mint az egyik legnépszerűbb román hírportálon realitatea.net-en 

megjelent „A magyaroknak igazuk van” című írás, amely szerint nem lehet megtagadni a 

székely jelkép használatát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. június 20-i számában olvasható) 

 

Kultúrfölény helyett 
2013. június 20. – Heti Válasz 

2010 végén közép-európai megbékélés programot indított Surján László fideszes EP 

képviselő, aki a Tyzden hetilapban is megbékélésre hívta fel a figyelmet. Örvendetesnek 

tartja, hogy Stefan Hríb az újság főszerkesztője más szemmel és gondolkodásmóddal 

közelít Trianonhoz, olyannyira, hogy kijelentette, Trianon igazságtalan volt a magyarokkal 

szemben.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. június 20-i számában olvasható.) 

 

Ismét kiállást követel az Amerikai Magyar Szövetség a Helsinki Bizottságtól a 
romániai visszaszolgáltatások ügyében 
2013. június 19. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) kedden feljegyzésben szólította fel ismételten az 

amerikai Helsinki Bizottságot, hogy június 27-ig "nyilvánosan és bizalmasan is vesse fel" a 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=20572
http://itthon.transindex.ro/?hir=33252
http://itthon.transindex.ro/?hir=33252
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romániai egyházi és közösségi javak, beleértve a levéltárak igazságos és azonnali 

visszaszolgáltatásának kérdését. 

 

Borbély Lászlót tanúként hívták be a DNA-hoz 
2013. június 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Egy volt minisztériumi alkalmazott befolyással való üzérkedésének ügyében hallgatták ki 

tanúként ma a Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) Borbély László volt környezetvédelmi 

minisztert, az RMDSZ jelenlegi politikai alelnökét. A politikus cáfolta azt a román sajtóban 

megjelent hírt, hogy gyanúsítottként hívták volna be a tavaly lezárt ügy kapcsán, amelyben 

befolyással való üzérkedéssel és csúszópénz elfogadásával vádolták. 

 

Alkotmánymódosítási bizottság: Máté az igazi előrelépések hiánya miatt 
tartózkodott a végszavazáson 
2013. június 19. – transindex.ro 

Nem tartotta annyira jónak a módosításokat, hogy teljes egészében támogassa azokat, 

ezért tartózkodott Máté András az alkotmánymódosító bizottság szerdai ülésének 

szavazásán, ahol a testület elfogadta a módosított alaptörvény szövegtervezetét. Az 

RMDSZ képviselője a Transindexnek elmondta, a régiók úgy szerepelnek, mint 

közigazgatási egységek, amivel nem tudott egyetérteni, hisz ez plusz bürokráciát jelent, és 

veszélyes a magyarságra nézve. 

 

Sógorral, Winklerrel és a Kétfarkú Kutya Párttal dobbant az EU Tábor 
2013. június 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Csütörtöktől várja a 17-35 év közötti fiatalok jelentkezését a 10. alkalommal megszervezett 

EU Táborba a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) - jelentette be szerdai, kolozsvári 

sajtótájékoztatóján Szabó József MIÉRT-elnök és Jakab Adorján alelnök, főszervező. A 

programtervezet szerint a jövő évi EP-választásokról és az ezzel kapcsolatos újdonságokról 

Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselők beszélnek. 

 

Oklevél-botrány: a főtanfelügyelő elismerte, hogy nem ütközik törvénybe 
2013. június 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Annak ellenére sem vonja vissza a Maros Megyei főtanfelügyelő a kétnyelvű oklevelek 

betiltására vonatkozó rendeletet, hogy a Maros Megyei Tanfelügyelőséghez iktatott 

beadványra adott válaszában elismeri, az oklevelek kiadása nem ütközik egyetlen 

törvényes előírásba sem - közölte az RMDSZ Maros megyei szervezete. A 

tanfelügyelőségtől kapott válaszra reagálva a szervezet továbbra is kéri a szóban forgó 

rendelet visszavonását. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33259
http://itthon.transindex.ro/?hir=33260
http://itthon.transindex.ro/?hir=33260
http://itthon.transindex.ro/?hir=33266
http://itthon.transindex.ro/?hir=33268
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Nulláról építkezik újra az Itthon, fiatalon mozgalom  
2013. június 19. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Új alapokra szeretné helyezni az erdélyi ifjúságpolitikát az „Itthon, fiatalon” nevű 

mozgalom, amely elkezdte országos szintű építkezését, jelentették be keddi 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatójukon a kezdeményezők. Az Itthon, fiatalon mozgalom 

jelenleg az erdélyi ifúsági ernyőszervezet, a MIÉRT társult szervezete. Grüman Róbert a 

maszol.ro-nak elmondta, a mozgalom új alapokra helyezésével nem egy "ellen-MIÉRT" 

megalakítása a céljuk. "Mi az erdélyi magyar fiatalok érdekében bárkivel partnerséget 

kötünk. Nincs napirenden a társult szervezeti státusunk felülvizsgálása" – jelentette ki. 

 

Az Európai Bizottság iktatta az SZNT polgári kezdeményezését  
2013. június 19. – maszol.ro 

Az Európai Bizottság iktatta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és partnerei polgári 

kezdeményezését - tájékoztatta szerdán az MTI-t Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Izsák 

Balázs elmondta, a kezdeményezés internetes regisztrációját igazoló levélben a bizottság 

közölte: augusztus 18-áig ad választ arra, hogy bejegyezték-e a nemzeti régiók védelméről 

szóló kezdeményezést. Ha a válasz pozitív, az SZNT és partnerei elkezdhetik a támogató 

aláírások gyűjtését.  

 

Kik kaptak idén pénzt a Bethlen Gábor Alaptól? 
2013. június 19. – maszol.ro 

Közzétette szerdán a Bethlen Gábor Alap (BGA) a 2013. évi pályázati felhívásainak 

eredményeit. Az adatokból kiderül, hogy a magyar költségvetésből idén összesen 189 

millió forinttal támogatják a nemzeti jelentőségű programokat, és 400 millió forintot 

osztanak ki a magyar kultúráért és oktatásért felhívás központilag támogatott pályázataira. 

A BGA külön állományban közli a magyar kultúráért és oktatásért felhívás erdélyi 

regionális pályázatait, amelyekre összesen 84 millió forint jut.  

 

Bernády után általános iskolát kérnek Dandea nevével a PDL-sek 
2013. június 19. – Erdély Ma 

Újabb vitákat szül az önkormányzati tanácsban a 2-es számú Általános Iskola Dr. Bernády 

György Általános Iskolára való átnevezése. A múlt heti tanácsülésen az RMDSZ-es és PNL-

s képviselők megszavazták az iskola átnevezéséről szóló határozatot, a PDL azonban azzal 

vádolja a liberálisokat, hogy cserébe kérniük kellett volna egy általános iskola Emil 

Dandeáról való elnevezését előíró határozat megszavazását. 

 

Innen indul az európai polgári kezdeményezés 
2013. június 19. – maszol.ro 

A dél-tiroli Brixen főteréről, ünnepélyes formában indítják útjára pénteken az európai 

polgári kezdeményezést, amellyel az RMDSZ és európai partnerei szeretnék az őshonos 

nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretszabályozás elfogadására sarkallni az 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13950-nullarol-epitkezik-ujra-az-itthon-fiatalon-mozgalom
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/13963-az-europai-bizottsag-iktatta-az-sznt-polgari-kezdemenyezeset
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/13964-kik-kaptak-iden-penzt-a-bethlen-gabor-alaptol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143807&cim=bernady_utan_altalanos_iskolat_kernek_dandea_nevevel_a_pdl_sek
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/13974-innen-indul-az-europai-polgari-kezdemenyezes
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Európai Uniót – tudta meg a maszol.ro az RMDSZ külügyi titkárától, akit az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) szerdán elkezdődött kongresszusa előtt 

kérdeztek.  

 

Elfogadta a parlament, októbertől körzeti helyett járási hivatalok 
2013. június 19. – bumm.sk 

Az átfogó közigazgatási reform keretén belül az eddigi 50 körzeti hivatal és 248 

közigazgatási szerv helyett a járásoknak megfelelő 72 járási hivatal jön létre. Az eddig 

különálló környezetvédelmi, közlekedési, erdészeti, telek- és kataszteri hivatalok is 

megszűnnek formálisan, tevékenységüket a járási hivatalokba integrálják. A 

belügyminisztérium szerint a járási székhelyeken létrejövő járási hivatalok révén 

megszűnik az eddigi aránytalanság, melyben a körzeti hivatalok olykor több járást is 

magukba foglaltak.  

 

Mikloško: a magyar lehetne alternatív nyelv Szlovákiában 
2013. június 19. – Felvidék Ma 

František Mikloško szerint minden további nélkül lehetne Szlovákiában alternatív nyelv a 

magyar, mint ahogy természetesnek kellene lennie annak is, hogy aki magyarul szeretne 

tanulni - akár az ország északi részén is - annak erre meglegyen a lehetősége. Mindezekről, 

valamint a magyaroktól való bocsánatkérésről a szlovák parlament korábbi elnöke a 

magyar közrádió Határok nélkül c. műsorában beszélt. 

 

Rejtély maradhat Skultéty László nemzetisége 
2013. június 20. – Új Szó 

Az örök huszárként emlegetett Skultéty Lászlót a magyar és a szlovák hagyomány is 

magáénak tekinti. A 80 évig szolgált katona aradi kihantolását és Szlovákiába szállítását 

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes történelemhamisításnak nevezte, azonban 

nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Gábris néven született egykori katona szlovák, 

vagy magyar nemzetiségű lett volna. Ladislaus Gabrizech néven írták be Skultéty Lászlót 

keresztelésekor az anyakönyvbe 1738-ban. Akkoriban a társadalmi, és nem a nemzeti 

identitás volt az elsődleges. 

 

Zsidók: Kassán ítéljék el Csatáryt 
2013. június 20. – Új Szó 

A kassai zsidó hitközség attól tart, hogy Budapesten azért emeltek vádat Csatáry László 

ellen, hogy ne kelljen őt kiadni Szlovákiának. A szlovák hatóságok korábban már kérték a 

kiadását, ami viszont máig nem történt meg. Csatárynak július 19-én ismét a kassai 

bíróság elé kellene állnia, de közben Budapesten is vádat emeltek ellene. 
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http://www.bumm.sk/83606/elfogadta-a-parlament-oktobertol-korzeti-helyett-jarasi-hivatalok.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/40272-miklosko-a-magyar-lehetne-alternativ-nyelv-szlovakiaban
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Nikolić: Lehetséges az „EU is, Oroszország is” elve 
2013. június 19. – Magyar Szó 

Az elmúlt egy évben Szerbia bebizonyította, hogy lehetséges egy időben jó kapcsolatokat 

építeni Oroszországgal és eközben az európai uniós csatlakozáson dolgozni – mondta 

szerdán Tomislav Nikolić szerb államfő. Szavai szerint Szerbia és Oroszország stratégiai 

partnerségéről szóló nyilatkozat megkötése hatalmas lépés a két ország bilaterális 

kapcsolatai terén, a dokumentum által ugyanis az együttműködés lehetőségei szinte 

határtalanok lesznek. Hozzátette, hogy Szerbia és Oroszország biztonsági együttműködése 

nyílt és világos. 

 

Kedvenc Iskolánk 
2013. június 19. – Magyar Szó 

A kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola és az Alapfokú Zeneiskola már 2005 óta az iskolaév 

végének közeledtével megszervezi a Kedvenc Iskolánk elnevezésű rendezvényt. Blaskó 

Erzsébet, az általános iskola igazgatónője és Kvintusz József, az Alapfokú Zeneiskola 

igazgatója elmondták: azzal a céllal álmodták meg a rendezvényt, hogy a szülők 

megismerjék azokat az eredményeket, amelyeket a diákok a tanév során elértek, és 

mentoraikat, akik az iskolaév folyamán foglalkoztak velük. 

 

Miloš Vučević: Újvidék a korábbiaknál jobban segítette a kisebbségi 
intézményeket 
2013. június 19. – Vajdaság Ma 

A városi pótköltségvetés révén igyekeznek majd kiküszöbölni az „esetleges 

melléfogásokat", melyek a kulturális projekttámogatások során történtek – jelentette ki 

Miloš Vučević, Újvidék polgármestere a Vajdasági RTV-nek. A napokban nagy port kavart, 

hogy egy bizonyos Zrak nevű, önmagát magyarként meghatározó művelődési egyesület 

aránytalanul a legtöbb pénzt kapta – 2,9 millió dinárt – a magyar szervezetek közül a 

székvárosi büdzséből a korábban meghirdetett nyílt pályázaton, miközben a többi magyar 

egyesület, köztük a több évtizedes hagyománnyal rendelkező Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Központ csak pár százezer dinárhoz jutott. 

 

MPSZ: Önrendelkezési jogot a vajdasági magyarságnak! 
2013. június 19. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség követeli a magyar kormánytól és a magyar Országgyűléstől, 

valamint minden magyarországi politikai erőtől, hogy Szerbia küszöbönálló európai uniós 

csatlakozása apropóján – amellyel kapcsolatban Magyarországnak vétójoga van – 

fogalmazzák meg azon elvárásaikat Szerbiával szemben, amelyek értelmében Szerbia 

megadja az önrendelkezési jogot a vajdasági magyarság számára. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2009/kozelet_politika/98243/Nikoli%C4%87-Lehets%C3%A9ges-az-%E2%80%9EEU-is-Oroszorsz%C3%A1g-is%E2%80%9D-elve.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2009/kozelet_oktatas/98184/Kedvenc-Iskol%C3%A1nk.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15632/Milos-Vucevic-Ujvidek-a-korabbiaknal-jobban-segitette-a-kisebbsegi-intezmenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15632/Milos-Vucevic-Ujvidek-a-korabbiaknal-jobban-segitette-a-kisebbsegi-intezmenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15633/MPSZ-Onrendelkezesi-jogot-a-vajdasagi-magyarsagnak.html


 

 

 

 

 

 
8 

Kulcsfontosságú napok állnak Szerbia előtt 
2013. június 20. – Magyar Szó 

A belgrádi sajtó elemzése szerint az előttünk álló napok kulcsfontosságúak a tagfelvételi 

tárgyalások megkezdése dátumának kitűzése szempontjából. Az Európai Tanács június 28-

i üléséig számos fontos, esetenként akár döntő jellegű találkozóra kerül még sor. 

 

Államilag finanszírozott helyeket kér Gajdos István az UNE magyar kara 
számára 
2013. június 19. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo 

Kárpátalja, ezen belül az itteni magyar közösség számára kiemelt jelentőséggel bír a 

magasan képzett szakemberek képzése. Gajdos István a napokban Dmitro Tabacsnik 

oktatási miniszterhez fordult, azt kérve, hogy a szaktárca járuljon hozzá ennek 

szavatolásához azzal, hogy az államilag finanszírozott helyeket biztosít külön az Ungvári 

Nemzeti Egyetem magyar kara számára. 

 

OVI helyett KMKSZ? 
2013. június 20. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Viktor írásában emlékeztet, hogy Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a szervezet 

választmányi ülésén azt mondta, hogy a 2014-es magyarországi parlamenti választások 

előtt a szövetség lesz az, amelyik biztosítani fogja a megfelelő tájékoztatást és 

felvilágosítást, beleértve a regisztrációval kapcsolatos információkat. „Ha ezek az elsőre 

jószándékúnak tetsző kifejezések elhangzottak, márpedig ez történt, akkor emögött 

valószínűleg nagyon sok megpályázható pénz lesz – amit az itt élők „megfelelő” (hm...) 

informálásával lehet majd honorálni. S valahogy meg kell hálálni a főiskolának megítélt 

félmilliárd forintot is” – áll a Kárpáti Igaz Szó publicisztikájában. 

 

Román küldöttség Ungváron 
2013. június 19. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Az Anton Rohan vezette máramarosi küldöttség Kárpátalja megyeszékhelyén, Ungváron 

találkozott Olekszandr Ledidával, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal 

vezetőjével és helyettesével, Mihajlo Popoviccsal. A találkozón a felek a gazdasági, 

kulturális, humanitárius és idegenforgalmi együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak. Szó 

volt egy Tisza-híd építéséről, konzulátusok és közös határátkelők létrehozásáról, valamint 

az üzleti partnerségi kapcsolatokról és a két régió vállalkozóinak tapasztalatcseréjéről. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2010/kozelet_politika/98244/Kulcsfontoss%C3%A1g%C3%BA-napok-%C3%A1llnak-Szerbia-el%C5%91tt.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/allamilag-finanszirozott-helyeket-ker-gajdos-istvan-az-une-magyar-kara-szamara
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/allamilag-finanszirozott-helyeket-ker-gajdos-istvan-az-une-magyar-kara-szamara
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13873
http://karpatinfo.net/cikk/gazdasag/roman-kuldottseg-ungvaron
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Kisebbségi szeminárium Splitben 
2013. június 19. – Új Magyar Képes Újság 

Az Emberi Jogi és Kisebbségi Hivatal, valamint a Kisebbségi Tanács szervezésében 

szemináriumot rendeztek június 11-én, kedden. A Park Hotelben tartott összejövetelen 

többek között részt vett Kollár István és Fontányi Árpád magyar kisebbségi képviselő is. A 

horvát kormány Emberi Jogi és Kisebbségi Hivatala és a zágrábi Kisebbségi Tanács közös 

szervezésében megrendezett tanácskozás témája a kisebbségi tanácsok (önkormányzatok) 

szerepe és munkájának előmozdítása volt. A résztvevők előadásokat hallgathattak meg a 

horvátországi kisebbségi tanácsok működéséről. 

 

Döntésekre várva 
2013. június 19. – Népújság 

Jernej Pikalo szlovén oktatási miniszter rövid látogatása a Muravidéken a magyar 

nemzetiségnél – az első oktatási miniszter, aki látogatást tett a pártosfalvi iskolában – 

konstruktív munkahangulatban zajlott. Látogatása Goricskón a kétnyelvű fiókiskolák, 

Hodos és Domonkosfa ideiglenes bezárásának javaslata miatt is különösen aktuális. Az 

oktatás területén emellett számos nyitott kérdés vár (a legtöbbször gyors) megoldásra, 

konkrét döntések azonban még nem születtek.v 

 

A kisebbségek nyelvét beszélő rendőrök dolgozzanak a kétnyelvű területen 
2013. június 19. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő és Gregor Virant belügyi tárcavezető informális 

megbeszéléseket folytatott kedden. A beszélgetésen a költségvetés módosításáról, a 

kétnyelvű ügykezelésről, az általános nemzetiségi törvényről, illetve a kisebbségi 

szimbólumok használatáról esett szó. 

 

Eszmecsere a kétnyelvűségi pótlékról: igazságosabb, hatékonyabb rendszer a 
cél 
2013. június 19. – Népújság 

Pénteken a lendvai Bánffy Központban az MMÖNK, illetve a Magyar Nemzetiségi 

Képviselői Iroda szervezésében került sor arra az eszmecserére, amelyre a nemzetiségi 

intézmények mellett minden olyan intézmény képviselőjét meghívták, amelynek 

tevékenysége keretében kétnyelvű ügykezelés folyik és érintett az úgynevezett 

kétnyelvűségi pótlékban. 

 

A megvonások ellenére teljesítették a terveket 
2013. június 19. – Népújság 

Múlt csütörtökön ülésezett a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak 

Programbizottsága. Az ülésen elhangzott a folyó év januártól májusig terjedő időszak 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4655-kisebbsegi-szeminarium-splitben
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6790-doentesekre-varva
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6793-a-kisebbsegek-nyelvet-beszel-rendroek-dolgozzanak-a-ketnyelv-terueleten
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6792-eszmecsere-a-ketnyelvsegi-potlekrol-igazsagosabb-hatekonyabb-rendszer-a-cel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6792-eszmecsere-a-ketnyelvsegi-potlekrol-igazsagosabb-hatekonyabb-rendszer-a-cel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6791-a-megvonasok-ellenere-teljesitettek-a-terveket
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gyártási tervének megvalósításáról szóló beszámoló, de bemutatásra kerültek a 2014-es évi 

program- és gyártási terv kiindulópontjai is. 

 

Támogatták Sabo Tatjana további kinevezését 
2013. június 19. – Népújság 

Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsa múlt heti ülésén tárgyalta az 

iskolaigazgató kinevezését a következő ötéves mandátumra. A meghirdetett pályázatra egy 

jelölt, a jelenlegi igazgatónő, Sabo Tatjana nyújtotta be kérvényét, s az eddigi kinevezési 

folyamatban (az intézet alapítója, társalapítója, a szülői tanács, a tanári kar véleménye) 

támogatást kapott. Pályázatát és programját egyhangúlag támogatta az intézet tanácsa is, 

további kinevezését javasolva az Oktatási és Sportminisztériumnak. 

 

Az ösztöndíjazási törvény nemzetiségi ösztöndíjakról is rendelkezik 
2013. június 19. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén országgyűlés tegnap egyhangúlag támogatta az ösztöndíjazásról szóló törvényt, 

amely nemzetiségi ösztöndíjakat is biztosít. Ennek jelentőségéről, kiírásának és 

odaítélésének feltételeiről Göncz László parlamenti képviselő beszélt a Hidaknak. 

 

Évzáró ünnepély, cserkész avatás Montrealban 
2013. június 19. – Nemzeti Regiszter 

2013. május 11-én a montreáli cserkészcsapatok kiscserkész ígérettel, 

cserkészfogadalommal és tábortűzi délutánnal ünnepelték az édesanyákat, nagymamákat. 

Idén, 8 kiscserkészjelölt, nyolc cserkészjelölt és egy felnőtt cserkészjelölt tett ígéretet, 

illetve fogadalmat. 

 

Tiltakozik a Zürichi Magyar Egyesület 
2013. június 19. – Nemzeti Regiszter 

A Zürichi Magyar Egyesület tiltakozó levelet küldött angol, német, francia és magyar 

nyelven 687 Európa Parlamenti képviselőnek egyes uniós döntéshozók részéről 

tapasztalható, Magyarországgal szembeni alaptalan, negatív megnyilatkozások ellen, 

egyben kérve Magyarország tényeken alapuló értékelését. 

 

Gyermekszínház premier Torontóban 
2013. június 20. – Nemzeti Regiszter 

Zsibongó gyermeksereg töltötte be a torontói Zion Church Cultural Centre előadótermét 

június 16-án délután. Gyerekek, szülők és nagyszülők együtt figyelték a nem egészen két 

hónapja megalakult Pinocchio Gyermekszínház bemutatkozó előadását. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6799-tamogattak-sabo-tatjana-tovabbi-kinevezeset
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6539
http://www.nemzetiregiszter.hu/evzaro-unnepely-cserkesz-avatas-montrealban
http://www.nemzetiregiszter.hu/tiltakozik-a-zurichi-magyar-egyesulet
http://www.nemzetiregiszter.hu/gyermekszinhaz-premier-torontoban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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